
       

ZLECENIE A/C DLA PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA S.A. 
         

Zlecający 
 
 
 

Poz. Sped. Nr 
 
Pozw. Przyw. Z dnia                                 Ważne do dnia 
 
Kontrakt nr 
 
Przyjęto dnia                                              godz. 
 
Nr rej.PGE                                                  Nr rej, rejonu 
 
 

Odbiorca 
 
 
 
 
 
 
 
Data przybycia 
 

Zastrzeżenia zleceniobiorcy 
 
 
 

Statek 

Data załadunku 
 
Port załadunku 
 

Statek*                              Port przeładunku* 
 

Zezwolenie Urzędu Celnego na wydanie towaru 
E.p.n. E.o.w./D.o.c.* 
 
 
           Data                                                  Pieczęć i podpis 

□ Tranzyt                               □ Import 
 

□ Export                                □ Obrót krajowy 

Ewidencja przywozu U.C. 

Oznakowanie                                 Liczba i rodzaj opakowań; nazwa towaru                       Ilość w……                    Ciężar 
                                                                                                                                                                                   Brutto/netto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zamówiono wagon kryty/otwarty* 
 

Zlecamy PGE wykonanie następujących usług 
 
 

Właściwości towaru 
 
 
 

Mag./Plac 
 
 
 
 
 

Miejsce 
złożenia 

 
 
 
 
 

Kwit skład. 
nr 
 

 
 
 
 

Liczba 
opakowań 

 
 
 
 
 

Ciężar 
brutto 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Data złożenia 
 
 
 
 
 

Uwagi 
 
 
 
 
 

PODJĘCIE Z KWITU SKŁADOWEGO 
 

 
 
 
Miejsce i data wystawienia 
 
 

Data 
 
 
 
 

Zmiana 
 
 
 
 

Liczba 
opakow. 

 
 
 
 

Ciężar 
brutto 

 
 
 
 

Kwit 
skład, nr 

 
 
 
 

Relacja 
 
 
 
 

Wyk. 
czyn. 

Dodatk. 

Podpis 
wydającego 

                                           Potwierdzam odbiór towaru i wykonanie zlecenia 
 
 
 
 

 
      Podpis PGE S.A.                            Data                        Pieczęć i podpis odbiorcy 

Pieczęć i podpis zlecającego 
 
 
 

     *niepotrzebne skreślić 

                



 
    PODJĘCIE TOWARU Z KWITU SKŁADOWEGO 

 
      PGE S.A. …………………………….. 
 
     Skład/Plac nr……………………………                               Zlecenie nr………………………… 
 
     Zleceniodawca………………………….         Spedycja nr………………………… 
     

Data Zmiana 
robocza 

Liczba sztuk 
 

Ciężar Kwit 
składowy nr 

Relacja Wykonane dodatkowe 
czynności i uwagi 

Podpis 
wydająceg
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Razem 

    
Potwierdzam odbiór towaru i wykonanie zlecenia 

 
 Sporządzona protokół nr…………………………. , dnia………………….201…r. 
            
            …………………………. , dnia………………….201…r. 
 
 
 ……………………………       ……………………………… 
                   Podpis PGE S.A.                     Pieczęć i podpisy odbiorcy 
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