
Zlecenie wykonania tłumaczenia
Замовлення виконання перекладу

Str. 1 z 1

Стор. 1 з 1

1. Zlecający / Замовник:

Nazwa zamawiającego / Назва Замовника: ..............................................................................................................................................................................

Adres / Адреса: ....................................................................................................................................................................................................................................

NIP / ІПН: ...................................................... Telefon / Телефон:  .......................................................... E-mail : ......................................................................

2. Przedmiot tłumaczenia / :Предмет перекладу 3. Język oryginału / Мова оригіналу

4. Język docelowy / Мова перекладу

5. Uwagi (wymagania zlecającego) / : Примітки (вимоги Замовника)

6. Termin wykonania 
    / :Термін виконання

7. Stawka ne�o za 1125 znaków tekstu docelowego 
    (tłumaczenie przysięgłe) / Ставка нетто за 1125 
    знаків перекладеного тексту (нотаріально 
      завірений переклад/присяжний)

9. Miejscowość / Місто 10. Data / Дата

11. Pieczęć i podpis zlecającego
     / Печатка та підпис Замовника

12. Pieczęć i podpis wykonawcy / Печатка та підпис Виконавця

 Wykonawca / : MENTOR, 90-507 Łódź, ul. Gdańska 117, tel. / fax (42) 636 70 95, 636 72 83Виконавець

8. Stawka ne�o za 1600 znaków tekstu docelowego 
    (tłumaczenie nieprzysięgłe) / Ставка нетто за 1600 
     знаків знаків перекладеного тексту (переклад 
    без нотаріального засвідчення)

  

 

13. Potwierdzenie MENTOR odbioru od tłumacza
      (data podpis) / Підтвердження MENTOR про 
      отримання від перекладача (дата, підпис)

14.  Zlecający potwierdza, że tłumaczenie otrzymał od Wykonawcy zgodnie 
        ze zleceniem. / Замовник підтверджує, що переклад отримав від Виконавця 
        у відповідності із замовленням.

      Uwagi / : ..........................................................................................................Примітки

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

 

      Data i podpis Zlecającego / : Дата і підпис Замовника

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

15. Numer faktury / Номер рахунку-фактури (накладної):

Oświadczamy, iż Państwa dane osobowe, przekazywane do zlecenia (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu) oraz dane powierzone podczas zlecenia 
przetwarzane są zgodnie z zasadami RODO, w szczególności z zachowaniem zasady minimalizmu, czyli z graniczeniem do danych niezbędnych i wyłącznie przez czas 
konieczny do zrealizowania celu, dla jakiego dane te są przetwarzane. / Ми заявляємо, що Ваші персональні дані, що надіслані до замовлення (ім'я, прізвище, 
адреса, адреса електронної пошти, номер телефону) і дані, доручені під час замовлення, обробляються у відповідності з правилами, RODO, зокрема, 
дотримання принципу мінімалізму, тобто з обмеженням до даних, необхідних і виключно протягом часу, необхідного для реалізації цілі, для яких ці дані 
обробляються. © MENTOR Biuro Tłumaczy Przysięgłych
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