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ZAMÓWIENIE usługi serwisowej
/aplikacja STACJA.SQL / GlobalMED.ZPO/

DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

NAZWA, adres
firmy

NIP numer(y) Klienta
(opcjonalnie)

imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej
za kontakt
techniczny

nr telefonu,
bezpośredni

adres email (imienny)

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIONEJ USŁUGI:

RAZEM uzgodniona KWOTA NETTO:

UZGODNIENIA DODATKOWE:

1. Akceptuję w/w koszty oraz wyrażam zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

2. Zobowiązuję się do uiszczenia opłaty za wykonane usługi w terminie 14 dni od dnia wystawienia FV.

3. Wyrażam zgodę na wystawienie FV w formie elektronicznej i wysłanie jej na w/w adres email.

4. Wszelkie inne uzgodnienia niż zawarte na formularzu wymagają formy pisemnej lub ustnej (wyłącznie rozmowy rejestrowane).

UWAGI:

............................................................................................................................................................................................

miejscowość, data, czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentacji firmy zamawiającego, pieczęć firmowa

Wypełnione zamówienie prosimy przesłać e-mailem na adres: norcom@norcom.pl.

KLAUZULA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem podanych danych osobowych jest IT.NORCOM Sp. z o. o. Sp. k., ul. Nagietkowa 39, 60-175 POZNAŃ.
Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji zamówienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wystawienia dokumentu
sprzedaży. Dane będą przetwarzane do upływu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Zamawiający ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich
danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych - na zasadach określonych w art. 16 - 21 RODO, jak również – do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale
niezbędne do złożenia zamówienia.

Ramowe stawki roboczogodziny (1 rbh) –250  zł netto / prace serwisowe i 350 zł netto / prace programistyczne; możliwe dopłaty za opcję
„express” (+50%)  lub „dzień wolny” (+100%).
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