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Kędzierzyn-Koźle, 02.09.2019
Numer Zlecenia: DD/ŁA/r, (1/1 9

ZLECENIODAWCA

ZLECENIOBIORCA

;Gr'u'pa Azoty Zakłady—Azzae Kędzierzyn S.A. """
ul. Mostowa 30A, skr. poczt. 16.3

Miejski OsrodEk'Ś'r—J'ortu 1 Rekreacji ' ”__—"___—
Al. Jana Pawla II 29

47-220 Kędzierzyn--Kożle

47—220 Kędzierzyn—~Kożle

NIP. PL7490005094

NIP: 749-195-47-92

Przedmiot zlecenia: Zlecamy Państwu'wynajem obiektu sportowego- Stadion Sportowy „Kuzmczka” przy
ulicy Grunwaldzkiej 71 w Kędzierzynie-Koźlu w dniu 21 września 2019r. w godzinach od 8:00 do 16:00 w
związku z organizacją korporacyjnego Turnieju Piłki Nożnej o puchar Prezesa Zarządu Grupy Azoty ZAK S.A.
Warunki realizacji przedmiotu zlecenia:
Zleceniobiorca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszego Zlecenia na osobę trzecią bez
zgody Grupy Azoty ZAK S.A.

:'Całkowity koszt netto realizacji

': 1 000,00 zł netto

;przedmiotu zlecenia:
TNa'lezny podate'k'VA'TT' " '
;Wynagrodzenie brutto:
i

_ „___-.. „. .
;(siowme tysiąc złotych 007100 netto)
180,00 zł
. 1 080,00 zł brutto
; (słownie: tysiąc osiemdziesiąt złotych 20/ 100 brutto)

'

źTerr'nin realizacji przedmiotu zlecenia: .21 wrzesień 2019 r..

_

:

' gna fakturze podać numer zlecenia

Uwagi zleceniodawcy:

_ Grupa Azoty Zaklady Azotowe Kedmerzyn 5.A

'

;P'iatnik:

_

' ' iprz'elew

,'Ś'po'sób zapłaty:
ŻTermin zapłaty:
'Prowadz
s raw
ący p

-30 dni od daty otrzymania faktury
-.3 Łukasz Apostel, +48 77 481 21 04,
ę

'

„e—mail: lukasz. apostel@grupaazoty com

OGÓLNE WARUNKI ZLECEN'IA Z' OBSZARU MARKETINGU ! PR stanowią integralną część- niniejszego zlecenia. Warunkiem
przystąpienia do realizacji niniejszego zlecenia jest jego podpisanie zgodnie z reprezentacją Państwa firmy 1 niezwłoczne

odesłanie skanu mailem.
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