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I. Postanowienia og6lne.
$ 1. Stosowanie cennika.
7

' ZatzEdu Sp6lki Terminal Promowy SwinoujScie Sp. z o.o. uchwal4 nr 2512021

z dnia20.12.2021 roku dokonal
zmiany postanowief dokumentu ,,Cennik oplat za uslugi Terminalu Promowego SwinoujScie
fP..z o.o." i^nastgpnie przyi4ljednolit4 wersjg dokumentu ,,Cennik oplat za uslugi Terminalu promowego

SwinoujScie Sp. z o.o,", kt6ra obowi4zuje od dnia 01.01.2022rokl,atym samym popizednia wersja dokumeniu
,,Cennik oplat za uslugi Terminalu Promowego SwinoujScie Sp. z o.o." i jej poitanowienia utracily waznoS6
z dniem 31.122021 rok.

2' Cennik oplat za uslugi, dotyczy uslug wykonywanych przez Sp6lkg Terminal Promowy Swinoujscie Sp. z o.o.
zwan4 dalej TPS.
3. Cennik oplat za uslugi TPS nie obejmuje oplat naleLnych Zarzqdowi Morskich Port6w Szczecin

i SwinoujScie
oPtaly te naliczane sq w oparciu o obowiqzuj4c4 Taryfg oplat za uslugi Terminalu promowego

ISwinoujScie.
t

4. Zawarle w Cenniku oplat za uslugi TPS wysokoSci oplat maj4 wi 42qcy charakter w przypadku, gdy umawiaj4ce
sig o wykonanie uslugi strony nie vgodnifu inaczej.

5. Oplaty za uslugi nie wymienione w Cenniku oplat za uslugi TPS okreslane bgd4 odrgbn4 umow? zawartq
pomigdzy stronami; zawyl1czeniem oplat wynikaj4cych z punktu 4.

6. Cennik oplat za uslugi Swiadczone przez TPS obejmuje:

- oplaty za skladowanie i przeladunki magazynowe,
- oplaty za skladowanie i transport naczep drogowych,
- oplaty za lnne uslugi.

7.

Obowiqzek poniesienia oplat powstaj e z chwilqwykonania przez TpS ushgi.

8. Aktualnie obowi4zuj4cy ,,Cennik opLat za uslugi TPS" publikowany jest na stronie firmowej TpS www.sft.pl
w zakladce: do pobrania.
9. W sprawach nie uregulowanych w aktualnie obowi4zuj4cym ,,Cenniku opLat zauslugi TPS", zastosowanie bgd4
miaty powszechnie obowi4zuj4ce przepisy prawa, w tym odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
10. WysokoS6 stawek oplat portowych podlegai bgdzie waloryzacji po uptywie ka2dego roku kalendarzowego o
Srednioroczny wzrost wskaZnika cen towar6w i uslug konsumpcyjnych publikow any przezPrezesa Gl6wnego

Urzgdu Statystycznego za rok poprzedni, wyl4cznie w razie, gdy wskaznik ten wyniesie powyzej 100. Zmiana
wysokoSci stawek oplat portowych z lytufu waloryzacji nie stanowi zmiany warunk6w niniejszego Cennika

oplatzaustugi TPS. Stawki oplat porlowych, kt6rych wysokoSd zostanie zwaloryzowanaw powylszy spos6b
b9d4 obowiqzywac od 01 kwietnia kaZdego roku kalendarzowego oraz zostan4niezwlocznie, po publikacji
GUS, uwzglgdnione w niniejszym Cenniku oplat zauslugi TpS.

$ 2. Spos6b pobierania oplat.
1. Stawki netto oplat za Swiadczone uslugi wyrahone s4 w pLN.
2. Do kwoty netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokoSci obowi4zuj4cej w dniu wykonania uslugi.
3. Minimalna warloS6 uslugi wynosi 50,00 PLN netto.

4. Wszelkie oplaty wyralone w procentach pobiera sig od oplat zasadniczych (podstawowych).

5. Dla obliczenia naleznych oplat wagg ladunku zaolcr1gla sig wzwy2 do petnych 100 kg, natomiast czas
wykonania uslugi zaokr4gla sig wzwyZ do pelnej godziny.
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6 Podstaw4 do obliczenia oplat dla ladunk6w drobnicowych w imporcie

winien

byi

zgodny

z

cig2arem podanym
ladunkowym i lub liScie ladunkowei.

jest cigzar podany w zleceniu, kt6ry

w konosamencie, a w przypadku jego braku - w manifescie

7. Podstaw4 do okreslenia cig2aruladunk6w eksporlowych jest cigzar podany w zleceniu.

8'

Rozliczenia bezgot6wkowe

w formie platnoSci przelewem bankowym wymagaj4

wczeSniejsze

pisemnej umowy z TpS.

go zawarcia

$ 3. Zlecanie uslug.
I

.

z

- ,,
uslugi

podstawie pisemnych zlecen
T.PS. Zlec,enie wykonania

4 na

ania uslugi" (Zal.Nr I ), ka2dorazowo

arczone

TPS na: fax91322 6142 lub e-mail

w formie elektronicznei

do

2. zleceniodawca obowi}zany jest podai w zleceniu uslug przeladunkowych:
a) nazwg towaru, liczbg sztuk, cigZar brutto, kubaturg oraz specjalne wymogi towaru,
b) rodzaj i cechy opakowania lub towaru,
c) specyfikacjg sztuk cig2kich i przestrzen nych, z podaniem wymiar6w.

3.

Podstawg do obci42enia Zleceniodawcy z tytulu wykonania zlecenia stanowi sporz4dzone przez TpS
i potwierdzoneprzezprzedstawicielaZlecajqcego ,,Potwierdzenie wykonania uslugi,' (Zal.N;D.
4. Odwolanie zleceniapowinno by(, zgloszone najp6Zniej 30 minut przed planow anE godzn4rozpoczgcia.

5' W przypadku nie odwolania zleceniaw przewidzianym wyzei terminie, wzglgdnie anulowania go po uplywie

okreSlonego terminu:

a)

Zleceniodawca ponosi koszty gotowoSci zespol6w roboczych, oraz zapewnLenia obslugi urz4dzefi
przeladunkowych i innego sprzgtu,

b)

Podstawg do obci4Zenia Zleceniodaw cy z tego tytulu stanow i sporzqdzony przez TpS
,,protok6l koszt6w
odwolania uslugi" (Zal.Nr 8), kt6rego kopig przekazuje niezwlocznie Zleceniodawcy,

c)

W protokole opisany zostanie stan faktyczny, orazwskazane podstawy wyliczeniakoszt6w gotowoSci.
Zleceniodawcamole w terminie 12 godzin od chwili olrzymania protokolu zglosi(, umotywowanie
zastrzelenia, kt6re TPS rozpatrzy niezwloczniepowiadamiaj4c o tym drug4 strong.

$ 4. Swiadczenie uslug.

l.

TPS zobowi4zuje sig do Swiadczenia uslug portowych mviqzanych ze skladowaniem i przetradunkami
towar6w, pojazd6w, autobus6w oraz rraczep uirywanych w transporcie drogowym i przewo2onych
w transporcie morskim na promach i statkach zawijajqcych do Terminalu Promowego SwinoujScie, zar6wno
w przywozie i wywozie, na przystosowanych do tego celu placach skiadowych.

2.
3.
4.

tPS deklaruje wykonywanie uslug w systemie 24124, przezwszystkie dni tygodnia i caly rok.
Pracownicy TPS skierowani do wykonania prac posiadajqwazne badania lekarskie, oraz przeszkolenie
w zakresie przepis6w BHP i p.po2.

TPS zapewnia wysoki poziom uslug, sprawnolc urzqdzeri przelad.unkowych, odpowiednie warunki
skladowania, a takhe odpowiednie kwalifikacje zawodowe pracownik6w TpS bior4cy ch udzial przy
Swiadczeniu uslug portowych.

5.

TPS posiada zawartqiwazn4polisg

oc w zakresie prowadzonej

dzialalnosci.

$ 5. Odpowiedzialno56 stron.
I' TPS ponosi odpowiedzialnol( za wszelkie szkody w przeladowywanych

i skladowanych na zlecenie
transporcie drogowym jakie mog4
wynikn4i z wypadk6w, lub wszelkiego rodzaju zdarzeh zwi1zanych z wykonywaniem uslug portowych b4dl
te2w trakcie ich skladowania.
Zleceniodawcy ladunkach, pojazdach bqdL naczepach u2ywanych

w

TPS nie ponosi odpowiedzialnoSci za szkody bgd4ce skutkiem wad ukrytych wynikaj4cych z niewla6ciwego

stanu techniczrTego towar6w, pojazd6w oraz naczep uZywanych w transporcie drogowym przez
Zleceniodawcg, niezgodnego z dobrQ praktyk4 morsk4 sztauowania ladunku, lub niewidocznychuszkodzefr
niemozliwych do ustalenia w trakcie przegl4du zgodnego z dobr4praktyk4 portow4 i morsk4.
TPS nie ponosi odpowiedzialnoSci zanie zabranie ladunku, pojazdu, b4d1naczepy uZywanej w transporcie
drogowym przez promlstatek z winy armatora, b4dL z powodu niewlaSciwego prrygoto*uniu prr.rylki do

3

transportu morskiego. Koszty przedlu2onego magazynowania obci}2ajlZleceniodawcaTPS nie odpowiada takze:
a) za szkody i/lub straty spowodowane dzialaniem klgsk

iwiolowych lub innej sily

wyZszej;

b) za szkody powstale w wyniku decyli organ6w paristwowych oraz administracji panstwowej, morskiej,
samorz4dowej, innych ni2 wydanych z zawinionychprzyczyn lelEcychpo stronie TpS.

c)

za stan ladunk6w skladowanych na wolnym powietrzu w przypadku, gdy ZlecenLodawca wyda takq
pisemn4 decyzjg. Nie zwalnia to TPS od naleZytego i starannego-zabezpieizenLa ladunku i opieiowanii
sig nim podczas skladowania, jak r6wnie2 od natychmiastowego zawiadomienia ZleCeniodawcy
w przypadku stwierdzenia, ze towar zaczyna ulegai zepsuciu wzglgdnie, gdy nie mohta go nalezycie
uchronii przed ujemnym dzialaniem wplyw6w atmosferycznych;

d) za ewentualne szkody, wyrzqdzone udzielaniem pomocy, do kt6rej TPS lub inny podmiot byl
zobowiqzany w interesie zapewnienia bezpieczefrctwa powszechnego oraz bezpieczeristwa portu,
w granicach koniecznoSci;

e) za skutki

mogQce miei miejsce w zwi4zku
zleceniodawcg, statek, lub jego agenta

z

nieprawdziwymi informacjami zloaonymi przez

Wszelkie szkody (ubytki, uszkodzenia) winny byi bez zbgdnej zwloki zgloszone przez Zlecetiodawcg
pisemnie i na tg okolicznoSi niezwlocznie zostanie spisany ,,Protok6l stwierdzonycn sztOa magazynowych';
(Zal.Nr 9) i/lub,,Protok6l wypadku/szk o dy I aw ar lil zdar zenid, (Zal.Nr 1 0).

5.

Zleceniodawca ponosi

6

petn?

odpowiedzialnoSd

za prawidlowoSd danych,

zawafich

w zleceniachlformularzach (Zalqczniki: Nr 1, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7), aw szczeg6lnosci za wynikle
ewentualne szkody spowodowane wskazaniem blgdnych lub niedostatecznych danych, zawafich w
dokumentach htb przekazanych w inny spos6b, jak r6wniez za szkody powstale na skutek dzialania jego

pracownik6w wzglgdnie upowa2nionych os6b.

II. Postanowienia
$

l.

L

2

szczeg6lowe

zasady zloizenialpodjgcia towaru (przesylki) na magazyn drobnicowy.

Przesylki w wywozie:

a)

Warunkiem przyjgcia towaru (przesytki) do skladowania przez serwis portowy jest dostarczenie przez
skladaj4cego wypehrionej ,,Deklaracji zlolenialpodjgcia towaru", zadnotacjq(potwierdzeniem) dokonania
przezbiuro amatora rezerwacji i miejsca na promie/statku z okreSlon4 dat4 i godzin4 wyjScia.

b)

Dodatkowe dokumenty towarzysz4ce przesylce (ladunkowe, przewozowe i inne) dostarczane s4 przez
Armatora lub jego agentabezpoSrednio na statek (bezudziatu serwisu portowego TPS).

c)

Armator jest zobowi1zany do natychmiastowego informowania Dyspozytora TPS o wszelkich zmianach
dolycz4cych terminu zaladunku towar6w (przesylek) na poklad promu/statku.

Przesylki w przywozie:

a)

Zleceniem zdjgcia towaru ( przesylki) zprzybylego promu/statku jest wystawiony przez Armatora lub
druk,, Deklar acja zlohenia tow aru".

j e go agenta

b)
3.

Armator, jego agent lub upowaznioty przez niego spedytor wystawia druk (Deklaracje podjgcia towaru),
kt6ry jest podstaw4 wydania towaru przez serwis portowy odbierajqcemu.

Towar uwa2asig zaprzekazany jednej ze stron z chwil4 potwierdzenia jej przy jgciana druku ,,Deklara cjizlo2enia
ipodjgcia towaru".

za uslugi TPS Sp. z

o.o.
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$ 2. Zasady obstugi naczep drogowych

w wywo zie i przywozie,

1. Naczepy w wywozie

a)

warunkiem przyjgcianaczepy przez serwis portowy jest dostarczenie przezprzewoZnika drogowego:
- wypelnionego raportu o stanie technicznym naczepy (druk ,,Trailer raport")
- potwierdzenia dokonania przezbiuro Armatora rezerwacji miejsca na promie z okreSlon4 dat4i godzinq
wyj S c ia (druk :,, Zle cenie zlolenial p o djgcia naczepy w eksporc ie,').

b)

dokumenty towaruysz4cenaczepie (ladunkowe, rejestracyjne i inne) w zamknigtej i oznakowanejprzez
biuro ladunkowe Armatora (opisanej numerem rejestracyjnym naczepy) kopeicie przekazywane s4
serwisowi portowemu TPS, kt6ry razem znaczep4w jej skrzynce pocztowej doitarcza na prom.

c)

Armator lub jego agent jest zobowiqzany do natychmiastowego informowania Dyspozytora TpS
o wszelkich zmianach doty czqcy ch terminu zaladunku naczepy.

d) w

przypadku przekroczenia okresu wolnego

od oplat

skladowych bgdqcego nastgpstwem

niezaladowanianaczepy na poklad promu/statku zwiny Armatora lub jego agenta,kosztami skladowania
zostaje obci4Zony Armator lub jego agent.

2. Naczepy w przywozie

a)

podstaw4 zdlqcia naczepy
technicznym naazepy.

z przybylego promu/statku jest potwierdzony przez statek raport o stanie

b) d
unkowe, rejestracyjne i inne) przekazywane sQ w zamknigtej
i
eie operatorowi TPS i przechowywane w zamknigtej skrzynce
przewoZnikowi drogowemu.
P
c) Armator, jego agent lub upowaZni ony przezniego spedytor wystawia druk ( ,, Zlecenia zlo2enialpodjgcia
naazepy w imporcie"), kt6ry iest podstaw4 wydania naczepy przez serwis portowy.

3. Place Terminalu Pofiowego SwinoujScie oraz drogi dojazdowe pelni4 role obszar6w manewrowych i nie mog4
byd traktowane jako parkingi.

4.

Miejscem przyjqcia, wydania oraz sktadowania naczep jest wewngtrzny rejon Terminalu promowego
w SwinoujSciu (wydzielony ogrodzeniem plac skladowania pojazd6w).

5. Naczepy z ladunkami niebezpiecznymi skladowane s? zgodnie z ,, Planem zapewnienia bezpieczenstwa
towar6w niebezpiecznych duZego ryzyka(DTR) na Terminalu Promowym w SwinoujSciu ADR".
6. Naczepg uwa2a

sig zaprzekazanq jednej ze stron z chwil4 potwierdzenia jej przyjgcia na druku rapoftu o stanie
technicznym naczepy.

$ 3. Zasady wykonywania uslug transportolyych naczep drogowych na terenie portu
SwinoujScie.

1.

TPS przyjmuje do wykonania uslugi zwi4zane ze (iwiadczeniem uslug transpoftowych w zakresie:

a)

transport naczep samochodowych zalwyladowywanych z prom6w morskich, na trasie Zaklad
Produkcyjny Zleceniodawcy zwanym dalej ,,Zakladem Produkcyjnym" - Terminal Promowy
SwinoujScie,

b)
c)
2.

przestawianie raczep na terenie Zakladu Produkcyjnego,
transport \aczep samochodowych na terenie portu SwinoujScie, na trasach kaZdorazowo okreslanych
przez ZleceniodawcA,

TPS zapewnia wysoki poziom uslug, sprawnoSi ci4gnik6w portowych, atak2e odpowiednie kwalifikacje

zawodowekierowc6w operator6w ciEgnik6w.

3.
4.

Zleceniodawca ponosi peln4 odpowiedzialnoSi za prawidlowe mocowanie ladunku nataczepie drogowej
zgodnie z wymogami transpottu drogowego i transportu morskiego oraz dobrqpraktyk4 w tym zakresie.
Zleceniodawca ponosi peln4 odpowiedzialnoSi za zgodnofi( ladunku i jego wagg w stosunku do deklarowanej

w dokumentach transportowych i deklaracji sztauowania raczepy drogowej.

5.

W ramach zlecenia wykonania ustugi TPS zobowiEzuje sig do:

Cennikoplatzauslugi

TPSSp.zo.o.
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a)
b)

transportu naazep na teren Zakladu Produkcyjnego bezpoSrednio po wyokrgtowaniu z promu.

c)

wykonywania operacji polegaj4cych na przestawianiu naczep pomigdzy dokami ladunkowymi na terenie

transportu naczep z terenu Zakladu Produkcyjnego na teren Terminalu Promowego Swinoujscie, na
podstawie telefonicznego zgloszenia, w czasie okreSlonym przezpracownika Zaktraduprodukcyjnego,
Z akladu Pro dukcyj

d)
6.

n

e

go,

zaokrgtowanranaczepy na prom zgodnie zprzygotowanymi dokumentami i dokonanatprzezpracownika
Zakladu Produkcyj nego rezerwacj q.

W celu umoZliwienia wlariciwego wykonania uslugi ZleceniodawcalZaklad Produkcyjny zobowiqzuje sig do:

a)
b)

dokonania rezerwacji miejsca na promie,

przygotowania dokument6w wymaganych przez armatora promu, na kt6ry uzyskano potwierdzenie
rezerwacji,

c)

przygotowania dokument6w lowarzyszqcych naczepie (dow6d rejestracyjny , ubezpieczenie, dokumenty
iadunkowe),

d)
e)

wypetnienia ,,Rapor1u o stanie naezepy",

0

dokonania wszelkich dzialafi formalnych zwi4zanych zwjazd,em,lub wyjazdem ci4gnika TPS na teren,
lub z terenu Zakadu Produkcyjnego na drogg publiczn4.

przyjgcia lub wydania naczepy z/do transportu l4cznie z potwierdzeniem ,,Raportu o stanie naczepy,,,
oraz formularza ,,Potwierdzenie wykonania uslugi dla Zleceniodawcy w SwinoujSciu" (2a1. Nr l l),

III. Oplaty

za uslugi.

$ 1. Oplaty za przeladunki magazynowe i skladowanie.
1. Stawki za przeladunki magazynowe

a) zlo2enie i podjgcie ladunku, zaprzeladowanQ tong - wsp6lczynnik sztauerski cbm/T :< 5:
- towar na paletach 80,00 PLN
- towar luzem
90,00 PLN
b) zlo2enie i podjgcie ladunku, zaprzeladowan4 tong - wsp6lczynnik sztauerski cbm/T > 5:
- towar na paletach 144,00 PLN
- towar luzem
162,00 PLN
2. ZloAenie i podj gcie poj azd6w za szttrkg

-

90,

0

0

pLN

3. Stawki za skladowanie:
a) ladunku

-

wsp6lczynnik sztauerski cbm/T

:< 5:

- oplata skladowa zapierwszych 10 dni, zaka2d4rozpoczgt4tong i

dzieri:

17,00 pLN

- oplata skladowa zakaildy nastgpny dzieri skladowania i rozpoczgtqtong: 34,00 pLN
wsp6lczynnik sztauerski cbm/T > 5:
- oplata skladowa zapierwszych l0 dni, zaka2d4rozpoczgt4tong i dzief: 30,00 pLN
- oplata skladowa zakaAdy nastgpny dzieri skladowania i rozpoczQtqtonQ: 60,00 pLN
b) ladunku

-

c) pojazd6w,

-

oplata skladowa zapierwszych l0 dni, zaka2dy rozpoczQty dzief i sztukg:
pojazd do 2 ton masy wlasnej -

pojazd powyZej 2 ton masy wlasnej - oplata skladowa zaka2dy nastgpny rozpoczgf dzieri skladowania i sztukg:
pojazd do 2 ton masy wlasnej

-

pojazd powyzej 2 ton masy wlasnej

18,00 pLN

j0,00 pLN
32,00 pLN

-

140,00 pLN

c) naczep drogowych:

- oplata skladowa zapierwszych 4 dni, zaka2dy rozpoczgW dzieri skladowania i sztukg:
43,00 PLN

- oplata skladowa zaka2dy nastgpny rozpoczQty dzieri skladowania i sztukg:

87,00 PLN

W przypadku obrotu morskiego, okres wolny od oplat skladowych naczep drogowych wynosi 12 godzin.
4. Dostgp do ladunku, pojazdu, rnczepy drogowej oraz dokonywanie przy nim jakichkolwiek manipulacji przez
zleceniodawcg, wzglgdnie upowaznione przez niego osoby wymaga pisemnego zawiadomienia TpS
i uzyskania jego zgody. Ewentualne zmiany w wyniku dokonanych manipulacji, winny byi naniesione przez
zleceniodawcg na dokumentach potwierdzajqcym przyjgcie towaru do skladowania ,,Deklaracia zlo2enia

towaru" (Zal.Nr 3).

5. Okres sktradowania liczy sig od dnia zlolenialadunku, pojazd6w inaczep drogowych do skladowania, do dnia
wydania zmagazyl:u lub placu skladowego. Dowodem przyjgcia na skladowanie jest odpowiednie zlecenie

zlozenialpodjgcia,

na kt6rym odnotowuje sig r6wniez ewentualne manipulacje zleceniodawcy

oraz

okolicznoSi wydania ladunku, pojazdu, naazepy drogowej.

6. Za podstawg obliczeri przyjmuje sig cig2ar brutto ladunku, w przypadku pojazd6w

i

naczep drogowych za

sztukg.

$ 2. Oplaty za inne uslugi.

l.

stawki za godzing pracy
Sztauer

85,00 PLN

2. Operator sprzgtu, Slusarz, mechanik, elektryk

100,00 PLN

3. Ci4gnik siodlowy:

210,00 PLN

4.W6zek widlowy do 6 ton udZwigu

150,00 PLN

5. Podest ruchomy PMT

150,00 PLN

-

wysoko6i podnoszenia do 72,6m,lub 29m

6. W6zek elektrycmy:

120,00 PLN

7. Ci4gnikrolniczy C-360 lub C-385

150,00 PLN

8. Ci4gnik C-385 z plugiem do odSnie2ania szer.2,3 m.

150,00 PLN

9. Ci4gnik

MAFI z plugiem

do od6niezania szer.3,3 m.

10. Samoch6d dostawczy (1 T.lad.) 0,75 PLN zakahdy przejechany kilometr

210,00 PLN

oraz

95,00 PLN

11. Koszt uiryciaurzqdzeftprzeladunkowych, sprzgtu i Srodk6w transportu l4dowego wymienionych w pkt.3-10
obejmuje r6wniez obslugg
2. Pomocnic zy sprzgt techniczny (pompa elektryczna, spr g2arka p ow ietr za,
odkurzaczprzemyslowy, pila mechaniczna,mlotudarowy, piaskarka, betoniarka, spawarka elektryczna,
zaggszczarka, rusztowanie itp.: stawka za godzing pracy
8O,OO PLN

1

13. Przygotowanie ladunku do transportu
zabezpieczanie foli4 stawka za paletg

i

-

uktradanie towalu klienta na paletach dostarczanych przez TPS

100,00 PLN

14. Podanie dodatkowego trapu pasazerskiego zakahd1 rozpoczgt4 dobg
1

250,00 PLN

5. Transport ladunk6w na roll-trailerach (r/t) za kat d4 r ozpoczgtq dobg:

r/t20' 140,00 PLN
r/t40' 280.00 PLN
16. Wykonanie prac technicznych rozliczane jest kosztorysem, zgodnie z otrzymanym zleceniem i zakresem
faklycznie wykonanych prac, oraz obowi4zujqcym KNR (koszty naklad6w rzeczowych).
17. Najem powierzchni pod no6niki reklamowe za 7 m2 i za 1 miesi4c:

a.
b.
c.

stale

60,00 PLN

stale podSwietlane

90,00 PLN

zmienne wySwietlane

600,00 PLN

IV. Formrilarze TPS towarzysz1ce wykonaniu uslug:

1.
Zal.Nr 2,
Zat. Nr 3.
ZaL.Nr 4.
Zal. Nr 5.
Zal. Nr 6.
Zal.Nr 7.
Zal. Nr 8.
Zat.Nr 9.
Zal. Nr 10.
Zal.Nr 11.
Zatr.

Nr

KP P2-04 ,,Zlecenie wykonania uslugi"
KP P2-05 ,,Potwierdzenie wykonania uslugi"
KP P2-l2,,Deklaracja zLoheniatowaru"
KP P2-1 1 ,,Deklaracja podjgcia towaru"
KP P2-09 ,,Zlecenie zlohenralpodjgcia naczepy w imporcie,'
KP P2-08 ,,Zlecenie zlozenialpodjgcia naazepy w eksporcie"
KP P2-10 ,,Raport o stanie naczepy"
KP P2-06 ,,Protok6l koszt6w odwolania uslugi"
KP P2-13 ,,Protok6l stwierdzonych szk6d magazynowych"
KP P2-03l KP P3-02 ,,Protok6l wypadku/ szkody/ awafiil zdarzenia"

KP P2-15 ,,Potwierdzenie wykonania uslugi dra zleceniodawcy
w SwinouiSciu"

