
Nazwa Firmy

Numer umowy:

Inwestycja (dokładny adres):

Telefon (odbiór 

towaru na budowie):

Termin dostawy:

Format ilość sztuk ilość palet Format ilość sztuk ilość palet

U8L klasa 15
0,16

U8L (D) klasa 15

U12L klasa 15 U11,5L (D) klasa 15

U15L klasa 15 U11,5V (D) klasa 20

U18L klasa 15 U17,5L (D) klasa 15

U18L klasa 20 U17,5V (D) klasa 20

U18V klasa 20 U17,5V (D) klasa 30

U18V klasa 25 U24L (D) klasa 15

U18V klasa 30 U24V (D) klasa 20

U24L klasa 15 U24V (D) klasa 25

U24LP klasa 15

U24L klasa 20

U24LP klasa 20

U24V klasa 20

U24VP klasa 20

U24V klasa 25

U24VP klasa 25

UPSW klasa 15

U12/2V klasa 20

U24/2V klasa 20

Imię i nazwisko osoby składającej zamówienie:

Telefon:

* zaznaczyć krzyżykiem

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób fizycznych oraz osób fizycznych występujących z ramienia osoby prawnej: Zgodnie z 

art. 12, art. 13 oraz art. 14 Rozporządzania UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016  roku  (dalej RODO) oraz Ustawa o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 roku, 

w związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych informujemy, iż Administratorem danych osobowych jest Administratorem danych osobowych jest: 

SIL-PRO Bloczki Silikatowe Sp. z o.o., Godzikowice 50M, 55-200 Oława. Wszelkie zapytania związane z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować 

do Administratora danych pocztą tradycyjna na w/w adres lub na adres e-mail: odo@sil-pro.pl. Informujemy, iż Państwa dane osobowe przetwarzane są lub 

mogą być w celach związanych z przygotowaniem oferty, zawarciem i realizacji postanowień umowy lub/i realizacji zamienienia, dokonania rozliczeń 

finansowych oraz archiwalnych. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych zawarte zostały w Polityce Prywatności w punkcie 19) 

dostępnej na bieżąco na stronie internetowej pod linkiem www.sil-pro.pl/polityka-bezpieczenstwa. W przypadku braku możliwości zapoznania się z w/w 

informacjami, prosimy o bezpośredni kontakt z Administratorem danych w celu ich przekazania. Informujemy, iż informacje na temat przetwarzania danych 

osobowych dostępne są na żądanie osoby, której dane dotyczą w każdym czasie. 

Numer rejestracyjny samochoduImię i nazwisko

Zamówienie nr _______________ z dnia___________

Transport * (zgodnie w warunkami umowy)

Odbiór własny
Upoważnienie 

kierowcy 

SIL-PRO Bloczki Silikatowe Sp. z o.o.
Godzikowice 50 M, 55-200 Oława
Tel. + 48 71 721 50 50
Fax.+ 48 71 721 50 51
E-mail: info@sil-pro.pl


