Mielec dnia

Zleceniodawca (imię i nazwisko, nazwa firmy)

Adres (obiektu, siedziba firmy)
TAK NIE 2)

Tel.

NIP (dla firm)

nr klasyfikacji PKOB 1)

300m2

Powierzchnia użytk. budynku mieszk. jednorodzinnego powyżej
Powierzchnia użytk. lokalu mieszk. w bud.wielorodz. powyżej 150m 2

Zachodzą powiązania między zleceniodawcą a zleceniobiorcą, o których mowa w art.32 ust.2 pkt.1 ustawy o VAT

3)

Niniejszym zlecam MPEC Sp. z o.o. w Mielcu wykonanie uługi (określić rodzaj prac):

DEFINICJE I OBJAŚNIENIA
1) Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych zgodnie z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) z
pózn.zmianami.
2) Właściwe zaznaczyć.
3) Przez podmioty powiązane rozumie się:
a) podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub
b) podmioty, na który wywiera znaczący wpływ:
- ten sam inny podmiot lub
- małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub
c) spółkę nie mającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub
d) podatnika i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej – spółkę kapitałową wchodzącą w jej skład i jej zagraniczny zakład.
Przez wywieranie znaczącego wpływu rozumie się:
1) posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%:
a) udziałów w kapitale lub
b) praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub
c) udziałów lub praw do udziału w zyskach lub majątku lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, lub
2) faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej, lub
3) pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.

Oświadczam, że akceptuję warunki i cenę wykonania usługi wynikającą z cennika usług świadczonych przez MPEC dostępnego w
siedzibie Spółki przyul. Grunwaldzkiej 3 w Mielcu oraz na stronieinternetowej pod adresem: www.mpec.mielec.pl ub z uzgodnionej
kalkulacji. Należność za wykonanąusługę ureguluję po wykonaniu zlecenia i otrzymaniu faktury VAT zgodnie z terminempłatności
wynikającym z faktury.

..............................................
podpis Zleceniodawcy

POTWIERDZENIE WYKONANIA ZLECENIA
Materiały i roboczogodziny:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................................................................
Uwagi Wykonawcy:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................................
Uwagi Zleceniodawcy:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................................

…………………………
data

……………..………………..

…………………………………..

podpis pracownika wykonawcy

podpis Zleceniodawcy
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Pola obowiązkowe

ZLECENIE ODPŁATNE

ROZLICZENIE

Rok ………….
L.p.

Nazwisko i imię

Miesiąc ………………….
Godziny
ogółem

Godziny pracy w dniach
1
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13
28

14
29

15
30

31

1
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3

4

5

Suma
- usługa konserwacji

- usługa budowlano-montażowa

- usługa z zał. Nr 15 do ustawy o VAT

- inna ...................

numer PKWiU dla usług budowlano-montażowych powyżej 15 tys.zł. brutto: ...................................
Lp

Nazwa

Ilość

Jedn.

Cena jedn.
[netto]

Wartość
[netto]

RAZEM
Uwagi:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….............................................................................................................................................

…………………………

…………………………………

data

wykonał rozliczenie

Definicje rozliczanych prac.
Usługa konserwacji.
• czynności, których celem jest zmniejszenie szybkości zużycia obiektu budowlanego lub jego elementów oraz umożliwienie ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem
oraz zapewnieniem bezpieczeństwa jego użytkowania;
• czynności polegające na wymianie jedynie elementów na inne – nowe, bez konieczności odtworzenia stanu pierwotnego;
Usługa budowlano-montażowa.
• wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego;
• budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;
• roboty, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych
parametrów,
jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych
parametrów
w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego;
• wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy
czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym;
Usługa z zał. nr 15 do ustawy o VAT.
• dla usług o wartości pow. 15 tys. zł brutto oraz zawierających się w zał. nr 15 do ustawy o VAT.
Inna.
• pozostałe prace zlecone nie wymienione jako usługa konserwacji lub remontowo-budowlana;
Klauzula informacyjna MPEC sp. z o.o. w Mielcu.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Mielcu z siedzibą w Mielcu (kod pocztowy 39-300), przy ul.
Grunwaldzkiej 3 Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na adres: iod@mpec.mielec.pl lub pod numerem telefonu
17 58316 69. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu: zawarcia i wykonania umowy - przez okres poprzedzający zawarcie umowy oraz przez okres
wykonywaniaumowy [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 b) Rozporządzenia, archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności
przepisówpodatkowych, przepisów o rachunkowości – przez okres wynikający z tych przepisów [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 c) Rozporządzenia, ewentualnego
ustalenia idochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń (podstawa prawna Art. 6
ust. 1 f)Rozporządzenia. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: Prawo do wniesienia sprzeciwu, do dostępu
do danych,do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania, do przeniesienia danych - wszystkie powyższe uprawnienia przysługują wyłącznie w przypadkach i w
zakresiewynikającym z przepisów prawa Przysługuje Państwu Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Państwa daneosobowe mogą zostać przekazane podmiotom z którymi MPEC ma podpisane stosowne umowy przetwarzania danych osobowych np. firmie
informatycznej, kancelariiprawnej wyłącznie w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych. Podanie przez Państwa
danych osobowych jest obrowolne jednakże stanowi warunek wykonania zlecenia.
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