
 

   

 

 
 

miejsce na logotyp 
ZAMÓWIENIE 

NR ___/___ 

DATA: _________________ 

1. ZAMAWIAJĄCY 

___________________________________________________________________________________  

adres: _____________________________________________________________________________ 

KRS: ____________________, NIP: ____________________, REGON: ____________________,  

osoba kontaktowa: ____________________ 

numer telefonu: ____________________ 

adres e-mail: ____________________ 

adres e-mail do wysyłki faktur VAT: ____________________ 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

cynkowanie ogniowe wg normy PN-EN ISO 1461  

2.1. rodzaj konstrukcji: ___________________ 

2.2. ilość sztuk: ___________________ 

2.3. szacunkowa waga konstrukcji w kg: ___________________ 

2.4. konstrukcja po cynkowaniu będzie malowana: TAK / NIE 

2.5. pasywacja po cynkowaniu: TAK / NIE 

2.6. czyszczenie konstrukcji po cynkowaniu: TAK / NIE 

2.7. dodatkowe wymagania / uwagi: ________________________________________________________________________ 

(kalibrowanie gwintów po cynkowaniu, ponadnormatywna grubość powłoki, świadectwo jakości,  
karta pomiarowa, specjalne pakowanie lub inne) 
  

 
 
 

3. WARUNKI REALIZACJI   

3.1. Ustalona cena netto / kg: TAK, kwota: ________________ / NIE 

3.2. Forma płatności: przelew przed odbiorem / przelew __________ po odbiorze / karta płatnicza / gotówka 

3.3. Termin dostawy materiału do Ocynkowni: data ___________________, godz. _______________ 

3.4. Wstępny termin  realizacji: 4 dni robocze od daty dostarczenia materiału do Ocynkowni, chyba że ustalono inaczej 

(termin odbioru elementów po cynkowaniu wymaga potwierdzenia z przedstawicielem Wykonawcy / Działem Handlowym Ocynkowni 
co najmniej na 1 dzień roboczy przed planowanym odbiorem) 

3.5. Transport: po stronie Zamawiającego  

3.6. Osoba upoważniona przez Zamawiającego do odbioru konstrukcji: ___________________ 

 

 

 

 
 

4. OŚWIADCZENIA  

Zamawiający oświadcza i potwierdza, że: 

1) zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Handlowymi dot. zabezpieczeń antykorozyjnych stosowanymi przez TLC Sp. z o.o. nr 
01.2023 (OWH) stanowiącymi integralną część Zamówienia, udostępnionymi w formie elektronicznej pod adresem: 
https://ocynkownia.tlc.eu/dokumenty/, akceptuje je w całości i zobowiązuje się do ich przestrzegania;  

2) przed podpisaniem Zamówienia zapoznał się wymaganiami technicznymi, technologicznymi oraz konstrukcyjnymi dotyczącymi 
materiału poddawanego procesowi cynkowania ogniowego (Wymagania Technologiczne), udostępnionymi na stronie 
internetowej: https://ocynkownia.tlc.eu/szczegolowe-wymagania-technologiczne/, a nadto, że – materiał przekazany do 
cynkowania spełnia wszystkie Wymagania Technologiczne, a w przypadku niespełnienia tych Wymagań Zamawiający zobowiązuje 
się ponieść wszelkie powstałe z tego tytułu koszty dodatkowe wskazane przez Wykonawcę; 

3) zapoznał się z Informacją dot. przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę (Klauzula informacyjna RODO) udostępnioną 
w formie elektronicznej pod adresem: https://www.tlc.eu/rodo/. 

ZAMAWIAJĄCY: 

______________________________ 

pieczęć i czytelny podpis 

https://ocynkownia.tlc.eu/dokumenty/
https://ocynkownia.tlc.eu/szczegolowe-wymagania-technologiczne/
https://www.tlc.eu/rodo/

