
 
PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

.................................. 
Miejscowość i data 

 
 
 

........................................... 
Pieczęć szkoły 

Polska Wytwórnia 
Papierów  Warto ściowych S.A. 

 

ZAMÓWIENIE ZBIORCZE NR.............Z DNIA.......... ............... 
NA WYKONANIE LEGITYMACJI SŁU ŻBOWYCH NAUCZYCIELI 

 
Zamawiam w PWPW S.A., na podstawie oferty PWPW S.A. nr US-6180-22-10-2016 z dnia  
31 grudnia 2016,..............szt. legitymacji służbowych nauczyciela, zgodnie z załączonymi do 
zamówienia formularzami w sprawie legitymacji służbowej nauczyciela. 

 

1. DANE  DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT 
NABYWCA (Nazwa i pełny adres)    ODBIORCA / PŁATNIK (Nazwa i pełny adres) 
Nazwa ………………………………………….…………….  Nazwa ………………………………………………………. 

………………………………………………….…………….  ………………………………………………….…………….  

………………………………………………….…………….  ………………………………………………….……………. 

………………………………………………….…………….  ………………………………………………….……………. 

Miejscowość ..………………………………….…………….  Miejscowość ..………………………………….…………….  

Ulica ...………………………………………….…………….  Ulica …………………………………………….……………. 

Poczta …………………………Kod pocztowy..……………. Poczta …………………………Kod pocztowy..……………. 

Nr budynku i lokalu …………………………….…………….  Nr budynku i lokalu …………………………….…………….  

NIP …………………………………………………………...  NIP …………………………………………………………... 
 

UWAGI dotycz ące faktury ………………………………………………….…………….………………………………………. 
………………………………………………….…………….………………………………………………….………………………. 
………………………………………………….…………….………………………………………………….………………………. 

 

Imię, nazwisko i numer telefonu osoby do   kontaktu:................................................................................................................... 

Wyrażam zgodę na obciążenie nas kosztami wytworzenia i dostarczenia legitymacji służbowych nauczyciela. 
Proszę wystawić fakturę VAT bez podpisu Zamawiającego. 

 

Forma odbioru legitymacji: w PWPW S.A. przesyłka kurierska na koszt odbiorcy   list polecony 

2. Adres dor ęczenia legitymacji (je żeli inny ni ż odbiorcy w ust. 1) 
Adresat:........................................................................................................................................ 
.................................................................................................... 

3. NAZWA PRACODAWCY DO UMIESZCZENIA NA ZAMAWIANYCH LEGITYMACJACH 

Nazwa pracodawcy 
(Uwaga: w każdym wierszu 
 mieści się max. 30 znaków. 
Prosimy nie wpisywać więcej 
znaków w wierszu niż 
istniejąca liczba kratek.) 

 

 

                              
 

                              
 
 

4. Oświadczam, że osoby których formularze zostały dołączone do niniejszego zamówienia, jako 
załączniki nr ......-......, są zatrudnione jako nauczyciele w placówce, którą  reprezentuję. 

5. Liczba załączników/wypełnionych formularzy w/s legitymacji służbowej nauczyciela................ 

6. Numery w/w załączników nr ......-...... 
 

.................................................................. 
Podpis i pieczęć osoby upoważnionej - za szkołę 

 

Na podstawie art. 31 i art. 37 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926, z późn.zm.) 
Zamawiaj ący powierza PWPW S.A. przetwarzanie danych osobowych, z formularzy załączonych do niniejszego zamówienia, niezbędnych do 
wytworzenia spersonalizowanych dokumentów, zgodnie z zamówieniem. Celem przetwarzania jest wytworzenie spersonalizowanych dokumentów 
oraz obsługa procesu reklamacji. 

 

                              


