ZLECENIE SPEDYCYJNE
ZLECENIODAWCA:

ZLECENIOBIORCA:

(nazwa, adres)

NIP / EORI
LANGOWSKI LOGISTICS Sp. z o.o. Sp. k.
(dawniej:
LANGOWSKI SHIPPING Halina Langowska Sp. z o.o.)
AGENCJA CELNA - SPEDYCJA - LOGISTYKA
81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 16,
tel. +48 58 625 92 16
e-mail: info@langowski.eu
NIP: PL958-16-95-728
KRS: 0000778319

Osoba kontaktowa

Nr. telefonu
E-mail
Nr oferty
I. DANE KONTAKTOWE
ZAŁADOWCA / EKSPORTER

ODBIORCA / IMPORTER

(nazwa, adres)

(nazwa, adres)

Osoba kontaktowa

Osoba kontaktowa

Nr telefonu

Nr telefonu

E-mail

E-mail

Data gotowości towaru

Adres rozładunku
(inny niż odbiorcy)

II. RODZAJ TRANSPORTU
Morski

Kolejowy

Drogowy

Lotniczy

III. TOWAR
Port / miejsce załadunku

Port / miejsce wyładunku

Ilość / rodzaj kontenera /
typ opakowania

Waga brutto / objętość

Nazwa towaru

Wartość towaru

Możliwość piętrowania
towaru? (tak / nie)
Czy towar
niebezpieczny? (tak / nie)

Warunki dostawy
(wg INCOTERMS)

Dodatkowe wymagania /
uwagi wobec towaru
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Nr kontraktu

IV. ODPRAWA CELNA
Odprawa fiskalna – procedura 42

Dopuszczenie do obrotu
Dopuszczenie do obrotu – art. 33a ustawy o VAT

Tranzyt
Wywóz (EX)

Inne przeznaczenie
Posiadam decyzję WIT nr ……………………………….
V. UBEZPIECZENIE CARGO
LANGOWSKI LOGISTICS rekomenduje zawarcie ubezpieczenia cargo na warunkach Institute Cargo Clauses A 01/01/09
(Ubezpieczenie pokrywa udział w awarii wspólnej i kosztach ratownictwa) - szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia dostępne
na stronie http://www.langowski.eu/cargo/conditions.pdf
Rezygnuję z ubezpieczenia

Akceptuję ubezpieczenie

Zniesienie franszyzy redukcyjnej

VI. WARUNKI ZLECENIA
Oświadczenia / zobowiązania Zleceniodawcy:
1.
Niniejsze zlecenie nie ma zastosowania do produktów podwójnego zastosowania, o których mowa w Rozporządzeniu
Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiającym wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i
tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (Dz. U. UE L z 2009 r. Nr 134) ani do uzbrojenia, o którym mowa
w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i technologii z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym
jest wymagane zezwolenie (Dz. U. z 2018, poz. 482).
2.
W przypadku zlecenia organizacji przewozów drogowych międzynarodowych, znana mi jest treść Konwencji CMR w
zakresie ograniczenia odpowiedzialności Przewoźnika.
3.
W przypadku zlecenia organizacji przewozu towaru niebezpiecznego zobowiązuje się do dostarczenia karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej (Material Safety Data Sheet) oraz deklaracji nadawcy (DGD Shipper’s Declaration for
Dangerous Goods).
4.
Zobowiązuję się do pokrycia kosztów przestoju pojazdu spowodowanego przyczynami leżącymi po stronie Zleceniodawcy
i/lub Nadawcy/Odbiorcy towaru.
5.

Zobowiązuję się nie zlecać usług przewozowych bezpośrednio przewoźnikom, którymi posługuje się Zleceniobiorca.

6.
W przypadku zlecenia organizacji odprawy celnej dopuszczenia do obrotu w trybie artykułu 33a ustawy o VAT
zobowiązuje się do terminowego przedstawienia we właściwym Urzędzie Celnym dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty
podatku należnego z tytułu importów w deklaracji podatkowej.
7.
W przypadku posiadania ważnej decyzji WIT (Wiążąca Informacja Taryfowa) na towar (-y) podlegający odprawie celnej
objętej niniejszym zleceniem, zobowiązuje się do dostarczenia jej kopii przed odprawą celną.
8.
Wyrażam zgodę na zastosowanie norm Ogólnych Polskich Warunków Spedycyjnych (OPWS) 2010, znajdujących się na
stronie internetowej http://www.langowski.eu/OPWS.pdf
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Podpis zleceniodawcy

Potwierdzenie przyjęcia zlecenia

_______________________
(data, podpis i pieczątka)

_______________________
(data, podpis i pieczątka)

