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● WINDYKACJA NALEŻNOŚCI ● OBRÓT WIERZYTELNOŚCIAMI ● USŁUGI DETEKTYWISTYCZNE ●

Zlecenie przeprowadzenia wywiadu gospodarczego
Zawarta w dniu…………………….. pomiędzy: „Simplex” Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku reprezentowaną zgodnie z umocowaniem
wynikającym z KRS 000140144 zwaną dalej Zleceniobiorcą
a
nazwa firmy (pełna) .................................................................................................................................... ............................................................
miasto ..................................... kod pocztowy ............................. ulica ..................................................................................................................
nr domu / lokalu .............................. Nip .............................................. telefon/y ..................................................................................................
e-mail ..................................................................... osoba do kontaktu ................................ ................................... zwaną dalej Zleceniodawcą
Zamówienie/Zlecenie (dane firmy badanej)
Nazwa firmy (pełna) ......................................................................................................... .......................................................................................
kraj / miasto ...................................................... adres .................................................. ...........................................................................................
znane telefony ........................................................................ znane osoby / funkcje .............................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
znani partnerzy handlowi:
a)...............................................................................................................................................................................................................................
b)...............................................................................................................................................................................................................................
c)...............................................................................................................................................................................................................................
inne znane informacje ....................................................................................................... .......................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Zamówienie dotyczy przeprowadzenia wywiadu gospodarczego w sprawie wskazanego powyżej przez Zleceniodawcę podmiotu w zakresie wynikającym z informacji
opublikowanej na stronie www.simplex-biznes.pl/wywiadgospodarczy i zawartej umowy o przeprowadzenie wywiadu gospodarczego.
Zlecenie uważa się za przyjęte z chwilą otrzymania niniejszego zamówienia: drogą elektroniczną, pocztą lub faksem - zlecenie stanowi podstawę przygotowania umowy o
przygotowanie wywiadu gospodarczego.
Termin wykonania zlecenia jest zgodny z zapisami umowy o przeprowadzenie wywiadu gospodarczego.
Każda informacja przekazana w ramach raportu po przeprowadzeniu wywiadu gospodarczego może być wykorzystana wyłącznie dla potrzeb własnych Zleceniodawcy i
na własne ryzyko. Z tytułu wykorzystania udostępnianych informacji nie przysługują Zleceniodawcy wobec Zleceniobiorcy jakiekolwiek roszczenia, włączając w to
roszczenie o utratę zysków, inne pochodne lub pośrednie szkody wynikające z użycia danych uzyskanych od „Simplex” Sp. z o.o. w oparciu o niniejsze zamówienie.
„Simplex” Sp. z o.o. dokłada najwyższej staranności w celu dostarczenia informacji rzetelnych i kompletnych, są one aktualne na dzień sporządzenia raportu, informacje
uzyskane ze źródeł niezależnych od „Simplex” Sp. z o.o. udostępniane są na odpowiedzialność podmiotów zarządzających źródłem informacji.
Wszelkie ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszego zamówienia będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy. Osoby podpisujące
niniejsze zamówienie oświadczają, że są upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu zlecającego wykonanie raportu oraz, że warunki realizacji zlecenia
uznają za wiążące.

Miejscowość, dnia ................................................

.........................................................
Zleceniodawca
(czytelny podpis, pieczęć)

..................................................
Zleceniobiorca

* zamawiający oświadcza, że podpis/y składają osoby upoważnione
Przedstawiciele: ● Wilno  simplex1@biznes-simplex.pl ● Praga  simplex2@biznes-simplex.pl ● Nottingham  simplex3@biznes-simplex.pl
Konto bankowe: Bank PKO BP PL65 1020 4649 0000 7002 0005 1458 SWIFT: BPKOPLPW ● NIP 839-28-01-821 ● KRS 0000140144

