
PROSIMY WYPEŁNIA Ć DRUKOWANYMI LITERAMI 

Polska 
Wytwórnia 

pieczęć szkoły .........  Papierów 
Wartościowych S.A. 

ZAMÓWIENIE ZBIORCZE NR ................. Z DNIA ............................  
NA WYKONANIE LEGITYMACJI SŁUŻBOWYCH NAUCZYCIELI 

Zamawiam w PWPW S.A., na podstawie oferty PWPW S.A. nr SK-6170-4/18 z dnia 10.04.2018 r. 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 dotyczące 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 siedzibie PWPW S.A., przesyłka kurierska na koszt odbiorcy, list polecony,(*właściwe 

podkreślić) 
2. Adres doręczenia legitymacji (jeżeli inny niż odbiorcy w ust. 1) 

Adresat: ...............................................................................................................................................  

3. NAZWA PRACODAWCY DO UMIESZCZENIA NA ZAMAWIANYCH LEGITYMACJACH 
Nazwa pracodawcy 
(Uwaga: w każdym wierszu 
mieści sie max. 30 znaków. 
Prosimy nie wpisywać 
wiecei 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 

 

Miejscowość i data 
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