
AMG Cargo Logistics – always on time

Zlecenie Spedycyjne 

Niniejszym zlecam firmie AMG Cargo Logistics Sp. z o.o. zorganizowanie przesyłki drogowej na następujących warunkach: 

Data i miejsce załadunku, osoba kontaktowa Data i miejsce rozładunku, osoba kontaktowa 

Towar niebezpieczny :        tak        nie                         
Klasa UN : 
Grupa pakowania lub kod klasyfikacyjny: 

 
 

Zleceniodawca/ płatnik NIP: 

W jakiej walucie faktura: 
Rodzaj towaru: 

Liczba i rodzaj opakowań: 

Wymiary opakowań: 

Waga brutto /netto (kg): 

Rodzaj odprawy celnej (jeżeli dotyczy): 

Pozycje towarowe na fakturze eksportowej: 

kod taryfy celnej: 

Dodatkowe ubezpieczenie:    tak                  nie 
Wartość towaru: 

Typ zamawianego pojazdu 

Dodatkowe instrukcje ( np.: sposób ładowania, auto z windą, załadunek tyłem / bokiem / górą, chłodnia, wywrotka) : 

Oświadczam, że towar nie jest towarem, wyrobem ani technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym i w związku z powyższym nie wymaga koncesji na obrót 
od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ponadto nie jest towarem ani technologią o podwójnym zastosowaniu w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) Nr 
1334/2000 z dnia 22 czerwca 2000 roku (zmienione rozporządzeniem Rady (WE) Nr 1504/2004 z dnia 19 lipca 2004 roku) oraz nie jest wymieniony w wykazie 
uzbrojenia Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 sierpnia 2006roku w sprawie wykazu uzbrojenia (Dz. U. Nr 221 poz. 1390) 

Data, czytelny podpis osoby zlecającej, pieczątka Ustalona cena frachtu: 

UWAGA ! 
• Zastrzegamy sobie prawo wyboru przewoźnika i trasy przewozu 
• Płatność za usługę w ciągu 14 dni od jej wykonania przelewem na nasze konto jeżeli nie ustalono inaczej
• Uznaje się , że korespondencja elektroniczna jest uprawnioną formą dokonywania uzgodnień między stronami
• AMG Cargo Logistics Sp. z o.o.   nie realizuje przewozu ładunków strategicznych w myśl ustawy z 29 listopada 2000 / DZU nr 119 poz 1250 

z 2000/ 
• AMG Cargo Logistics Sp. z o.o.  dostarcza towar w czasie najszybszym z możliwych chyba, że zlecenie określa inaczej.
• Do ceny w złotych dolicza się podatek VAT. Cenę w walucie obcej przelicza się wg średniego kursu NBP z ostatniego dnia

roboczego poprzedzającego dzień wykonania usługi (minus jeden rozładunku).
• Za niezawiniony postój pojazdu  Zleceniodawca ponosi karę umowną w wysokości 100 eur za każdy rozpoczęty dzień.
• AMG Cargo Logistics Sp. z o.o.  pracuje na podstawie Ogólnych Polskich Warunków Spedycyjnych OPWS 203 i Konwencji CMR.
• Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygać sądy właściwe ze względu na siedzibę AMG Cargo Logistics Sp. z o.o. 

AMG Cargo Logistics Sp. z o.o. ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa , NIP. PL5223043173  REGON. 362875198 
tel. +48 22 2582633 // office@amg-cargo.com 

Załączone dokumenty : 

Rodzaj towaru : 
Waga : 
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