(Uwaga: ponieważ pieczątki nie zawsze są czytelne powyższe dane prosimy wypełniać wyraźnym pismem)
..........................................
NABYWCA:

..........................................
ODBIORCA:

(nazwa do zamieszczenia na fakturze)

(nazwa do zamieszczenia na fakturze)

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

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

Nazwa ulicy i numer

Nazwa ulicy i numer

Nr 32

..............................
miejscowość i data

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

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

kod pocztowy i nazwa miejscowości

kod pocztowy i nazwa miejscowości

Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i
Spedycji
Al. Jerozolimskie 144
02-305 Warszawa
Fax 22- 822-19-20
e-mail: pigtsis@pigtsis.pl

Numer NIP .......................................
ZAMÓWIENIE
Niniejszym zamawiam niżej wymienione druki zawierające oryginał i kopię:

1

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – zał. 1 do Rozp. MI (Dz. U. z 2019 r. poz. 2377);

cena
netto z
1 kpl.
5,00

2

Wypis z zezwolenia na wykonywanie zawodu przew. drog. – zał. nr 7 do Rozp. MI (Dz. U. z 2019 r. poz. 2377);

4,20

3

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym – zał. nr 2 do
Rozp. MI (Dz. U. z 2019 r. poz. 2377);

5,00

4

Wypis z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym – zał.
nr 8 do Rozp. MI (Dz. U. z 2019 r. poz. 2377);
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym
przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – zał. nr 3 do Rozp. MI (Dz.
U. z 2019 r. poz. 2377);
Wypis z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym
przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – zał. nr 9 do Rozp. MI (Dz.
U. z 2019 r. poz. 2377);

4,20

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką – zał. nr 4 do Rozp. MI (Dz.
U. z 2019 r. poz. 2377);
Wypis z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką – zał. nr 10 do Rozp.
MI (Dz. U. z 2019 r. poz. 2377);
Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy – zał. nr 5 do Rozp. MI (Dz.
U. z 2019 r. poz. 2377);
Zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym osób – zał. 1 do Rozp. MIiB
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1.605)

4,20

Nazwa druku

L.p.

5

6

7
8
9
10

11 Wypis z zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym osób – zał. 8 do Rozp.

Zamawiana
ilość
egzemplarzy

5,00

4,20

4,20
5,00
4,20
4,20

MIiB (Dz. U. z 2017 r., poz. 1.605)

12 Zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym osób – zał. 2 do

4,20

Rozp. MIiB (Dz. U. z 2017 r., poz. 1605)

13 Wypis z zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym osób –

4,20

zał. 9 do Rozp. MIiB (Dz. U. z 2017 r., poz. 1605)

14 Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne – zał. 1 do Rozp. MIiR (Dz. U. z 2014 r., poz. 961)

4,20

15 Wypis z zaświadczenia na przewozy drog. na potrzeby własne – zał. 2 do Rozp. MIiR (Dz. U. z 2014 r., poz. 961)

4,20

16 Zaświadczenie na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego – zał. 1 do Rozp. MIiB (Dz. U. z 2017 r., poz. 41, [t,j.

4,20

Dz. U. z 2018 r.poz. 383]

17 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób – zał. 1 do Rozp. MI (Dz. U. z 2004 r. Nr 153, poz. 1612)

5,00

18 Wypis z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób – zał. 5 do Rozp. MI (Dz. U. z 2004 r. Nr 153, poz.

4,20

19

1612)
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy – zał. 3 do Rozp. MI (Dz. U. z 2004 r. Nr 153, poz. 1612)

20 Wypis z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy – zał. 6 do Rozp. MI (Dz. U. z 2004 r. Nr 153,
21

poz. 1612)
Potwierdzenie zgłoszenia przewozu – zał. nr 2 do Roz. MI (Dz. U. z 2011 r. Nr 40, poz. 205)

5,00
4,20
4,20

22 Wypis z potwierdzenie zgłoszenia przewozu – zał. nr 3 do Roz. MI (Dz. U. z 2011 r. Nr 40, poz. 205)

4,20

23 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką – zał. nr 4 do Rozp. MI (Dz.
6,50
U. z 2018 r. poz. 1584); "STARY" WZÓR
1. Termin realizacji zamówienia wynosi do 14 dni od dnia wpływu zamówienia do PIGTSiS;
2. Należność za w/w egzemplarze po powiększeniu o należny podatek od towarów i usług VAT wraz z kosztami przesyłki zostanie uregulowana nie
później niż w ciągu 7 dni po otrzymaniu faktury, do której wystawienia upoważniamy bez naszego podpisu;
3. Informacje o warunkach i kosztach przesyłki znajdują się pod adresem: http://www.pigtsis.pl/dystrybucja-drukow/ ;
4. Przesyłkę proszę przesłać wg zaznaczenia znakiem X :
Pocztą -

Kurierem -

…………………………..
Pieczęć Urzędu

Kontaktowy Nr telefonu: ………………………

…………………………………………….
Podpis osoby upoważnionej

