
 

 

 
 

 
 

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia  UNICARD S.A. BIURO WARSZAWA BIURO POZNAŃ 

w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy ul. Łagiewnicka 54 ul. Jagiellońska 78 Os. Polan 33 

KRS 0000015681 30-417 Kraków 03-301 Warszawa 61-249 Poznań 

Kapitał zakładowy 2 000 000 PLN tel. 12 39 89 910 tel. 22 24 47 200 tel. 61 62 32 750 

REGON 350552636 fax 12 39 89 901 fax 22 24 47 299 fax 61 62 32 799 

NIP 676-00-77-394    

www.unicard.pl biuro@unicard.pl warszawa@unicard.pl poznan@unicard.pl 

 

ZAMÓWIENIE 
 
 
Nazwa zleceniodawcy: …………………………………………………………………………………… 

Adres: …………………………………………………………………………………………………….. 

NIP: ……………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko osoby kontaktowej: ……………………………………………………………………… 

Telefon do osoby kontaktowej  …………………………………………………………………………… 

 
Zleceniodawca zleca firmie UNICARD SA (zwanej dalej Zleceniobiorcą) wykonanie  …………… sztuk 
Legitymacji Służbowych Nauczyciela zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 
z 29 września 2006 r. w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania Legitymacji Służbowej Nauczyciela. 
 
Gotowe legitymacje zostaną dostarczone do Zleceniodawcy na koszt Zleceniodawcy za pomocą: 
 

 firmy kurierskiej                                 -25 PLN netto 

 Poczty Polskiej (przesyłka polecona)  -  8 PLN netto 

 Zleceniodawca odbierze legitymacje z siedziby UNICARD S.A. we własnym zakresie 

 Centrala Kraków  oddział Warszawa  oddział Poznań  

 inny sposób (podać jaki ……………….……………………………………..………………) 
 

UWAGI:  …………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………..... 

 
Niniejszym potwierdzam, że znam i akceptuje poniższe warunki zamówienia: 
 

1) koszt zamówionych legitymacji jest uzależniony od ilości zmówionych sztuk i wynosi odpowiednio: 
 

od 1 do 10 sztuk   - 15 PLN netto/sztukę 
od 11 do 49 sztuk   - 8 PLN netto/sztukę 
od 50 do 99 sztuk                    -   7 PLN netto/sztukę 
powyżej  100 sztuk   - 6 PLNnetto/sztukę 

 
Do zamówień personalizacyjnych na ilości mniejsze niż 10 szt. zostanie doliczona kwota 50,00 zł netto 
tytułem przygotowalni. 
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 ………………………………….. ………………………………….. 
 (miejscowość,  data zamówienia) (pieczątka Zamawiającego) 
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  ………………………………….. 
  (podpis Zamawiającego)
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2) Termin realizacji zamówienia wynosi: 

 
 wykonanie blankietów legitymacji dostępne z magazynu 
 personalizacja blankietów do 7 dni roboczych 
 

3) Koszt przesyłki zostanie uwidoczniony jako pozycja na fakturze. 
 

4) Po wykonaniu zlecenia Zleceniobiorca wystawi fakturę VAT  z 7 dniowym terminem płatności. 
 

5) Zleceniodawca upoważnia firmę UNICARD S.A., z siedzibą: ul. Łagiewnicka 54, 30-417 Kraków, 
NIP: 676-00-77-394 do wystawienia faktury VAT za realizację niniejszego zamówienia bez podpisu 
Zleceniodawcy. 

 
6) Zleceniodawca oświadcza, że jest upoważniony do zamówienia legitymacji nauczyciela 

 
7) Dane personalne służące do personalizacji kart należy dostarczyć w formie elektronicznej jako 

arkusz *.xls (do pobrania z www.unicard.pl). Kolorowe zdjęcia (format legitymacyjny) dostarczać 
w formie elektronicznej lub papierowej (opisane na odwrocie numerami przypisanymi osobom 
na formularzu xls, np. „001”). Podpis posiadacza (wykonany czarnym flamastrem) należy umieścić 
w ramce o wymiarach 12 x 46 mm i podpisać numerem przypisanym osobie w formularzu xls 
z literką P, np. „P_001” (formularz do pobrania z www.unicard.pl). 

 
8) W przypadku zamówienia zbiorowego, adresy dostaw należy wpisywać w formularzu xls. 

 
9) W celu usprawnienia pracy prosimy o dostarczanie wszystkich danych niezbędnych do produkcji 

legitymacji (lista nazwisk, zdjęcia, podpisy) w ramach jednej przesyłki. 
 
 
 
 
 
 
 ………………………………….. ………………………………….. 
 (miejscowość,  data zamówienia) (pieczątka Zamawiającego) 
 
 
  ………………………………….. 
  (podpis Zamawiającego) 
 
 


