………………………………
(miejscowość i data)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
ul. Stara Droga 85
97-500 Radomsko
KRS: 0000045812
(dalej zwana „Usługodawcą”)
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na stosowanie przez Usługodawcę faktur elektronicznych oraz
przesyłania korespondencji drogą elektroniczną.
1. Działając w imieniu własnym:
……………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko lub nazwa firmy)

………………………………………………………………………………………………………………..
(adres)

………………………………….……….

……………………………………………………………….

(PESEL lub NIP)

(nr odbiorcy, tel. kontaktowy )

(dalej zwany/ą „Usługobiorcą”)

1. Mając pełną świadomość konsekwencji prawnych podania nieprawdziwych danych lub/i złożenia
niezgodnych z prawdą oświadczeń, stosownie do art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od
towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.), dalej zwaną „Ustawą”, wyrażam zgodę na
stosowanie, w tym przesłanie i udostępnienie, przez Usługodawcę faktur elektronicznych.
2. Zgadzam się na wysyłanie faktur elektronicznych w formacie pdf za pośrednictwem poczty
elektronicznej z adresu zawartego w domenie Usługodawcy @pgk-radomsko.pl
3. Ww. faktury winny być przesyłane na podany niżej adres e-mail Usługobiorcy:

(należy czytelnie wypełnić, literami drukowanymi, każda literę w osobnym polu).

4. Zobowiązuję się z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem informować Usługodawcę w formie
pisemnej o zmianie ostatnio podanego Usługodawcy adresu e-mail do doręczeń.
5. Akceptuję to, że Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieskuteczne doręczenie faktur/y,
wynikające z niepoinformowania go o zmianie ostatnio podanego adresu e-mail do doręczeń.
6. Akceptuję to, że niniejsza zgoda nie wyłącza prawa Usługodawcy do przesyłania faktur, faktur
korygujących oraz duplikatów faktur w formie papierowej.
7. Zgadzam się na to, by podany do przesyłania faktur elektronicznych adres e-mail był wykorzystywany
przez Usługodawcę także do prowadzenia z Usługobiorcą korespondencji związanej z wykonaniem
umowy.
8. Oświadczam, że niniejsza zgoda obowiązuje od dnia doręczenia do Usługodawcy i może być cofnięta
przez Usługobiorcę w każdym czasie; zgadzam się, by cofnięcie zgody następowało pod rygorem
nieważności w formie pisemnej.
9. Oświadczam, że w przypadku cofnięcia zgody, Usługodawca traci prawo do stosowania faktur
elektronicznych w terminie 14 dni licząc od dnia następującego po dniu, w którym doręczono mu w
formie wyżej podanej oświadczenie o jej cofnięciu.
………………………………………………………….………...
(czytelny podpis Usługobiorcy)

