ZLECENIE SPEDYCYJNE
EKSPORT □

IMPORT □

TRANZYT □

TRANSPORT WEWNĄTRZUNIJNY □

(właściwe pole prosimy zaznaczyć krzyżykiem)

Zlecamy MTLS Poland Sp. z o.o., al. Krakowska 106, 02 – 256 Warszawa, NIP: PL522-30-36-440 zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000571956, o wysokości kapitału zakładowego (w całości wpłaconego)
50 000PLN, spedycję ładunku w relacji : …………………………………………………………………………………………………………………………………..
zgodnie z warunkami OFERTY NR……………………………………….…… Z DNIA....…………………………...........……………………......................................
1. Zleceniodawca
Firma lub imię i nazwisko: …………………....……….……………………………
Forma prawna: …………………………….....……………..................................
Adres siedziby: ………………………………………….…..................................
…………………………………………………………………………….................
NIP:……………………………REGON……...…………….................................
Osoba kontaktowa:………………………………………………………………....
Telefon Fax:…………………………………..………..…....................................
Tel. kom…………………………………………………….…................................
E-mail…………………………………………………………................................
Nazwa i adres banku i numer konta:……………………..………......................
………………………………………………………………………………………..

2. Opis ładunku
Nazwa (w jęz. polskim i angielskim)………………………………………………
…………………………………………………………………………….................
Ilość…………………………………………………………………………………..
Waga………………………………………………………………………………....
Kubatura………………………………………………………………….................
Wymiary…………………….………….……………………….…………………….
Rodzaj opakowania…….………….………….………….……….…………………
Oznakowanie……………….………….………….………….………….................
Pozycja taryfy celnej……….……………….………….…………………………...
Klasa dla ładunku niebezpiecznego……….………….….…………...................
Ilość i rodzaj kontenerów………….………….………….……….………………..

3. Płatnik:…...............................………………………………………………………..………………………………………………………………….............................
4. Towary o znaczeniu strategicznym* □ Tak □ Nie
5. Wartość ładunku
Jeżeli tak, proszę podać numer kontrolny:
(zgodnie z dokumentacją handlową w walucie kontraktu)
-z wykazu uzbrojenia:………………………………………………......................
-z wykazu towarów podwójnego zastosowania:…………………………………
.........................................................................................................................
* W rozumieniu ustawy z dnia 29.11.2000r o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i
usługami
o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla
utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (tekst jednolity z 2004r. Dz. U. Nr
229 poz.2315)
6. Eksporter/Sprzedający
Firma lub imię i nazwisko:………………………………………………………….
Adres:………………………………………………………………………………..
Telefon/Fax:……………………………………….………………………………..
E-mail:……………………………………………………………………………….
8. Dostawca/Miejsce załadunku
Firma lub imię i nazwisko:…………………………………………………………
Adres:………………………………………………………………………………..
Telefon/Fax:……………………………………….………………………………..
E-mail:……………………………………………………………………………….

7. Importer/Kupujący
Firma lub imię i nazwisko:…………………………………………………………
Adres:………………………………………………………………………………..
Telefon/Fax:…………………………………………………………………………
E-mail:……………………………………………………………………………….
9. Odbiorca/Miejsce rozładunku
Firma lub imię i nazwisko:…………………………………………………………
Adres:………………………………………………………………………………..
Telefon/Fax:…………………………………..…………………………………….
E-mail:……………………………………………………………………………….

10. Akredytywa □ Tak □ Nie
11. Wymogi szczególne dotyczące organizacji transportu, wynikające z akredytywy lub innych ustaleń
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………..…………………….................................................................................
12A. Towar wspólnotowy □
12B. Odprawa celna □
Rodzaj:………..……………………………………………………… Miejsce: …………………………………………………………………….…………………………
Numer UC w przypadku tranzytu (w imporcie):..…..………………... Numer EORI: ……………………………………………………………………………………..
Zabezpieczenie na czas transportu po stronie: ………………………………………………..
13. Port załadunku/wyładunku
14. Warunki dostawy wg
15. Termin gotowości towaru do załadunku
Incoterms® 2010
....................................................................................... ......................................................... ...........................................................................................................
16. Dodatkowe instrukcje (wystawienie dokumentów przewozowych, awizacja, wysyłka dokumentów, warunki czarteru, doubezpieczenie)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………..........................
17. Załączone dokumenty
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….……………………………………...............................................................................
Realizacja zlecenia odbywa się zgodnie z warunkami wyżej wymienionej oferty, regulaminem realizacji zleceń spedycyjnych obowiązującym w MTLS Poland Sp z o.o. oraz Ogólnymi
Polskimi Warunkami Spedycyjnymi 2010.
Oświadczenie zleceniodawcy:
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią powyższych dokumentów i akceptuję warunki w nich zawarte.
Wyrażam zgodę na wysyłanie informacji handlowej jak i marketingowej za pośrednictwem poczty elektronicznej.

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Miejsce i data wystawienia zlecenia

Imię i nazwisko oraz podpis Zleceniodawcy

MTLS POLAND SP Z O.O. AL. KRAKOWSKA 106, 02-256 WARSAW, POLAND
Nr KRS 0000571956 (Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS); REGON 362323234; NIP PL522-30-36-440;
Nasza działalność prowadzona jest wg OPWS, wyd. 2002./ All our transactions are subject to the Polish General Forwarding Rules, operative from 2002.

