
     

USŁUGA – ZLECENIE 

INFORMACJA GOSPODARCZA

 Wierzyciel - Zleceniodawca

Osoby odpowiedzialne za kontakt:

1. ........................................................... tel. ......................

2. ............................................................. tel. .....................

Bank Zleceniodawcy ..........................................................................................................................

Numer konta              .........................................................................................................................

DŁUŻNIK:
Nazwa firmy / nazwisko ............................................................................................................................

........................................................................................................................................

Kod pocztowy ......................Miejscowość .....................................   Poczta ............................................

Ulica ................................................   Numer ..........................         Województwo .................................

Forma prawna .................................   NIP  ....................................    E-mail ............................................

Telefon ....................................... ...... Faks  ....................................  Tel. kom. .......................................

Za przyjęcie zlecenia Kancelaria „EMENDATOR” sp. z o.o. pobiera opłatę bezzwrotną w kwocie ………..… zł. + 23%VAT

....................................... ....................................... .............................................................
                      Podpis Zleceniobiorcy                                                      Miejscowość, data                             Podpis Zleceniodawcy
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Pieczęć nagłówkowa

Po zaakceptowaniu zamieszczonych na odwrocie warunków umowy, zlecamy 
 Kancelarii „EMENDATOR” sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Lotosowej 4

 Sporządzenia informacji gospodarczej o firmie:

file:///C:/Users/mkurc1/Documents/Moje/Emendator-dokumenty/www.emendator.pl
mailto:emendator@wp.pl
mailto:tomkazmierczak@pro.onet.pl


WARUNKI  ZLECENIA 

Przedmiotem umowy jest pomoc w ustaleniu:
♣ wiarygodności kontrahenta
♣ majątku dłużnika
♣ ...............................................................................................................................................................
♣ ...............................................................................................................................................................
♣ ...............................................................................................................................................................
♣ ...............................................................................................................................................................
♣ ...............................................................................................................................................................
♣ …………………………………………………………………………………………………………

1. Za  przyjęcie  zlecenia  Kancelaria  „EMENDATOR” sp.  z  o.o.  pobiera  bezzwrotną  opłatę  w  wysokości 
…………… zł. + 23 % VAT.

2. Procedurę ustalania informacji Kancelaria „EMENDATOR” sp. z o.o. rozpocznie najpóźniej w ……. dniu 
roboczym od daty otrzymania opłaty bezzwrotnej, o której mowa w punkcie 1.

3. a) Czas trwania czynności o których mowa w punkcie 2 wynosi ….. dni roboczych, licząc od następnego 
dnia roboczego po dacie otrzymania opłaty bezzwrotnej.
b)  W  sprawach  szczególnie  zawiłych  Kancelaria  „EMENDATOR”  zastrzega  sobie,  po  uprzedniej 
konsultacji ze Zleceniodawcą, prawo przedłużenia terminu  o którym mowa w punkcie 3 a).
c)  W  terminie  7  dni  od  zakończenia  czynności,  o  których  mowa  w  punkcie  3  a).  Kancelaria  
„EMENDATOR”  przedstawi  Zleceniodawcy  sprawozdanie  obejmujące  przebieg  przeprowadzonego 
postępowania sprawdzającego oraz jego wyniki.

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

.................................................... .......................................................................
                              Podpis Zleceniobiorcy Podpis Zleceniodawcy
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