
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PROMAG” Spółka z o.o. 
Sąd Rejonowy w Częstochowie Krajowy Rejestr Sądowy: 0000135318 

 Kapitał zakładowy: 257.000,00zł NIP: 645-020-38-70 REGON: 270190882 
Konto bankowe: BANK ŚLĄSKI S.A. W KATOWICACH o/ZAWIERCIE 94105015911000000800720906 

 
Zamawiający 

 
 
 
 
 
 

Powiat ............................................ 
Woj. ............................................... 
Tel. ................................................. 
E-mail: ........................................... 

Adres  wysyłkowy 
 
 
 
 
 
 
Gmina ......................................... 
Odległość do miejsca wyładunku 
............... kilometrów 

Dostawca 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

„PROMAG”  Spółka z o.o. 
42-470 Siewierz 

Żelisławice ul. Podleśna 
Tel./fax. 32 6741830; 32 6741486;  
tel. kom. 503 110 051 
http: www.promagpw.pl 
e-mail: marketing@promagpw.pl 

 
 
REGON: ....................................... 
PESEL:   ....................................... 
NIP:        ........................................ 
NR. DOW....................................... 

Płatnik / konto w banku Warunki płatności: 
 
Przedpłata, gotówka, przelew 
bankowy, przekaz pocztowy 

 

UMOWA  ZAMÓWIENIE 
             
           Data .......................................... 

 

Nazwa wyrobu Ilość j.m.(tony) Cena netto 23 %VAT 
0-2mm  

 

  
 

 

0-4mm  
 

 
 

0-31,5mm  
 

 
 

0-63mm  
 

 
 

2-31,5mm  
 

 
 

2-11mm  
 

 
 

4-31,5mm  
 

 
 

31,5-63mm (tłuczeń)  
 

 
 

Kamień łamany  
 

 
 

Produkt kopalniany  
 

 
 

 
1. Warunki dostawy: odbiór własny / transport samochodowy producenta. 
2. Termin dostawy: .............................................................................................  
3. Termin płatności: ............................................................................................  
4. Dla podmiotów gospodarczych należy załączyć kopię następujących dokumentów: 

- wyciąg z rejestru sądowego lub zaświadczenie z działalności gospodarczej 
- zaświadczenie REGON 
- zaświadczenie NIP  

5. Numer konta Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „PROMAG” Sp. z o.o.  
Bank Śląski o/Zawiercie 94105015911000000800720906, względnie  gotówką lub czekiem potwierdzonym                  
przez Bank Zamawiającego. Nie wywiązanie się z terminów płatności spowoduje naliczenie                                                  
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(i dochodzenie) odsetek ustawowych. 
6. Zamawiający upoważnia Dostawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu osób uprawnionych                           

do jej otrzymania. 
7. Oświadczam, że zakup został uzgodniony ze współmałżonkiem z którym prowadzę gospodarstwo. 
8. Oświadczam, że jestem / nie jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług                      

na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 3 ustawy o podatku od towarów i usług. 
  

           ZAMAWIAJĄCY:                                                                             Upoważniony do akwizycji 
                                                                                      P.W.  „PROMAG” Sp. z o.o. 

 
 

        ..........................................                                                                       .......................................... 
       (pieczątka imienna lub czytelny podpis)                                                                                         (pieczątka i podpis)     
           

 
 

KLAUZULA    INFORMACYJNA 
 

do przetwarzania danych osobowych 
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia  27 kwietnia 2016r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, obowiązującego od dnia 25 maja 
2018r. informujemy, że:  
 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PROMAG” Sp. z o.o. z siedzibą                         

w Żelisławicach ul. Podleśna  42-470 Siewierz zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Częstochowie pod numerem                      
KRS 0000135318, REGON: 270190882, NIP 645-020-38-70  
 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe: 
        biuro@promagpw.pl   tel. 32 6741830,  adres do korespondencji  jw.  
 
3. Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a ich przetwarzanie następuje w celu i w zakresie niezbędnym              

dla przedstawienia oferty, zawarcia i realizacji umowy (tj. zamówienia) oraz jej rozliczenia, wykonania ciążących na nas 
obowiązków prawnych, np. wystawienie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi              
na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami, oferowania Państwu przez nas produktów i usług bezpośrednio, 
dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego.  
W tym celu Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe: imiona i nazwiska, adresy: zamieszkania, 
korespondencyjne, inwestycji, adresy e-mail, telefony, ewentualnie inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej 
usługi lub sposób jej rozliczenia. 
 

4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz do prawo ich sprostowania, usunięcia,  ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zażądania zaprzestania przetwarzania                                
i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi                     
do organu nadzorczego tj. prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
   

5. Zapewniamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych,                                       
w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, 
zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. 

 
6. Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później                        

tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy.  Jeśli dane są przetwarzane                       
w oparciu o wyrażoną zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania tej zgody przez Państwa firmę. 

 
7. Państwa dane mogą być udostępnione odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich 

przepisów prawa, innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa oraz ewentualnie 
podwykonawcom - w takim wypadku zostaną Państwo o tej okoliczności poinformowani chyba, że przepisy zabraniają 
przekazania tej informacji. 

 
 

 


