ZAMÓWIENIE NR ………

Gdańsk, dnia ……………… r.

ZAMAWIAJĄCY: …..….….…………………………………………………………………………...
Imię nazwisko/ firma

adres: ………………………………………………………………………………………………...…..
(kod , miejscowość, ulica , numer domu )

kontakt: tel. …………………..………..………, e-mail: …………...…………………………………..
( numer telefonu , fax. , email )

Dane do faktury: …………………………………………………………………………………………
(Jeśli inne niż Zamawiającego)

PRZYJMUJĄCY:

(Nazwa firmy, adres, NIP)

Kancelaria Doradcza Ihor Yarema
ul. Modzelewskiego 23/276, 02-679 Warszawa, NIP: 526 – 233-15-97,
tel. 00 58 7656 7875, fax. 00 58 765 78 74 email : kancelaria@egida.biz.pl

Przedmiot Zamówienia:
Zamawiający zamawia następujące prace:
Lp
1.
2.

3.
4.

5.

Treść usługi
Wykonanie prezentacji firmy do 30 slajdów w
formacie PowerPoint (10 kopii DVD) w języku:
Wyszukanie potencjalnych partnerów i
przekazanie listy (50 rekordów na DVD) z terenu:

Wysyłka e-maili do potencjalnych partnerów
(100 rekordów)
Umieszczenie wpisu zleceniodawcy na portalach
branżowych (10 portali):

Sporządzenie analizy branżowej (na DVD)
rynku:

Ilość
ukraińskim
rosyjskim
Ukrainy
Białorusi
Rosji
Mołdowy

Cena zł
450
450
100
100
150
250

Wartość

200
Ukrainy
Białorusi
Rosji
Mołdowy
ukraińskiego
białoruskiego
rosyjskiego
mołdawskiego

200
200
250
350
1500
1500
2500
3000

OGÓŁEM:
w terminie: od dnia …………………………………… do dnia …………………………………….
Wartość zlecenia i forma płatności
Ustalona wartość zamówienia wynosi: ……… zł (słownie: …………………………………. zł) netto.
Zadatek wynosi: 900,00 zł.
Warunkiem przyjęcia zamówienia jest wpłacenie, w ciągu 4 dni od dnia otrzymania niniejszego
Formularza, przez Zamawiającego, kwoty zadatku na konto Przyjmującego:

Kancelaria Doradcza Ihor Yarema
MultiBank: 09 1140 2017 0000 4702 0784 0947
tytuł wpłaty: zadatek na poczet Zamówienia nr …………….od ………………………………………
Pozostałą część ustalonej kwoty, Zamawiający wpłaci najpóźniej 7 dni po wykonaniu zamówienia,
przelewem na podane konto bankowe lub gotówką.
Niniejszy wypełniony i podpisany formularz, wraz z dowodem wpłaty zadatku jest potwierdzeniem zawarcia
umowy na wykonanie usługi i akceptacji Regulaminu Usługi Konsultingowej. W przypadku braku wpłaty zaliczki
w ciągu 4 dni od daty wystawienia niniejszego formularza, przestaje on obowiązywać.

PRZYJMUJĄCY :

ZAMAWIAJĄCY:

Igor Yarema

…………………..

