
 
 

 

Firma jest członkiem 

 
 

 

  

 

 

Ramzes Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa 
tel.: 022 335 98 73, faks: 022 335 99 73, http://www.ramzes.pl; e-mail: handel@ramzes.pl 

 

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
KRS: 000007963; Regon: 011178761; NIP: 527-10-30-866; Kapitał zakładowy: 66 500 

Z A M Ó W I E N I E 

I. Dane Zamawiającego 

Pełna nazwa firmy ...................................................................................................................                                                                                 

Adres siedziby firmy ................................................................................................................ 

Adres korespondencyjny .......................................................................................................... 

NIP …............................ Tel. ….................................e-mail: ….................................................... 

Osoba kontaktowa ....................................................................................................................   

II.  Program 

wersja 

nazwa programu grupa programu *) ilość 
ilość zakładów 

ilość 
użytkowników 
/ stanowisk w 

sieci 

ilość 
stanowisk 
poza siecią 

      

      

      

      

      

 

*) Do wyboru: Aplikacja Ramzes lub Ramzes Classic (interfejs DOS-owy) 

III. Forma odbioru 

forma odbioru 

Zaznacz 
„X” przy 
wybranej 
formie 

forma odbioru 

Zaznacz 
„X” przy 
wybranej 
formie 

elektroniczne (brak dopłaty)  kurier bez pobrania  

Poczta Polska bez pobrania (10 zł netto)  kurier z pobraniem  

Poczta Polska z pobraniem (15 zł netto)  

 

odbiór osobisty (brak dopłaty)  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uwagi:    

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z wersją 60-dniową zamawianego programu i są one zgodne z moimi oczekiwaniami, cennikiem produktów i 
kosztów wysyłki, zasadami Licencji i Gwarancji stosowanymi przez RAMZES Sp. z o.o. i akceptuję ich zapisy. 
Upoważniam firmę Ramzes Sp. z o.o. do wystawienia faktury bez podpisu.  
Dodatkowo oświadczam, iż złożone przeze mnie, (FIRMĘ) jakiekolwiek zamówienia w przyszłości, na program(y), modyfikację(e) lub usługę(i) firmy 
RAMZES Sp. z o.o, niezależnie od formy zamówienia, będzie poprzedzone zapoznaniem się przeze mnie (FIRMĘ) odpowiednio, z wersją 60 dniową 
programu oraz zasadami Licencji i Gwarancji, jak również z zasadami świadczenia usług (w tym cennikiem), a wysłane zamówienie faksem, mailem czy 
za pośrednictwem formularzy na stronie internetowej RAMZES, potwierdza iż zamawiany(e) program(y), modyfikacja(e) lub usługa(i) odpowiednio, w 
obowiązującej na ten czas wersji czy zakresie spełnia moje oczekiwania oraz przyjmuję do wiadomości i stosowania Zasady Licencji oraz Gwarancji 
obowiązujące w tym czasie w RAMZES SP. Z. O.O. oraz zasady świadczenia zamawianych przeze mnie usług.  
UWAGA! W przypadku odmowy przyjęcia paczki z zamówionym towarem bądź rezygnacji z zamówienia będącego w drodze do klienta, ponosi on koszt 
opłaty manipulacyjnej w wysokości 10% wartości zamówienia. 

 

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

data zamówienia                           pieczęć firmy                          czytelne imię i nazwisko osoby zamawiającej 


