Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Giżycku
ul. Moniuszki 22, 11-500 Giżycko

KRS 0000374033, REGON 142733356-9311Z, NIP 7010273950
BGK 95 1130 1017 0020 1470 8620 0003
Dyrektor – Paweł Ćwikowski

tel. +48 87 44 17 100 -101;

fax. +48 87 44 17 103

email: dyrekcja.gizycko@cos.pl

Giżycko, dnia …………………………….
/zamawiający - zleceniodawca/
……………………………………………………………………..…………………………………
_ _ - _ _ _ …………………………………….. ul. ..……………….………………………………
NIP ……………………………………….…..
tel. kontaktowy …………………..……......; e-mail: …………………………………………...

ZAMÓWIENIE – ZLECENIE
1.

typ łodzi ………………………; nazwa …….…………..…..…………… nr rej. …………….… dł. łodzi …....…. mb, waga ……………

2.

typ łodzi ………………………; nazwa …….…………..……..………… nr rej. …………….… dł. łodzi …....…. mb, waga ……………

3.

typ łodzi ………………………; nazwa …….…………..…..…………… nr rej. …………….… dł. łodzi …....…. mb, waga ……………

4.

typ łodzi ………………………; nazwa …….…………..……..………… nr rej. …………….… dł. łodzi …….…. mb, waga …………..

Dla w/w jednostek pływających rezerwuję:


stanowisko w porcie przy kei w terminie od ……..…...…. do ………..….…



miejsce na nabrzeżu celem zimowania jachtu/ów w terminie od ……..…...…. do ………..….…



miejsce w hangarze celem zimowania jachtu/ów w terminie od ……..…...…. do ………..….…



boks w ilości ………… szt. w terminie od ……..…...…. do ………..….…

Dla w/w jednostek pływających zlecam:


slipowanie

jachtu/ów

- poz. ………………… łącznie ……… szt.



wodowanie jachtu/ów

- poz. ………………… łącznie ……… szt.



Usługa instalacji jachtu/ów na przyczepie podłodziowej klienta

- poz. ..…… łącznie … szt.



Usługa zdjęcia jachtu/ów z przyczepy podłodziowej klienta

- poz. ..…… łącznie … szt.

Zleceniobiorca zobowiązany jest do przesłania zleceniodawcy 2 egzemplarzy umowy na rezerwowane usługi.
Zleceniodawca zobowiązany jest do odesłania 1 egzemplarza podpisanej umowy w ciągu 3 dni od daty otrzymania.
Jakiekolwiek zmiany warunków każdej ze stron wymagają odrębnego powiadomienia na piśmie.

_______________________________
/zamawiający - zleceniodawca/

COS-OPO w Giżycku
COS
COS-OPO w Spale
COS-OPO w Szczyrku
COS-OPO w Wałczu
COS-OPO w Zakopanem
COS-OPO we Władysławowie

11–500 Giżycko ul. Moniuszki 22 tel.: +48 87 44 17 100-101
00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a tel.: +48 22 529 87 20
97–215 Inowłódz, Spała Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6 tel.: +48 44 724 23 46
43–370 Szczyrk ul. Plażowa 8 tel.: +48 33 817 84 41
78-600 Wałcz Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99 tel.: +48 67 258 44 61
34–500 Zakopane ul. Bronisława Czecha 1 tel.: +48 18 201 22 74
84-120 Władysławowo ul. Żeromskiego 52 tel.: +48 58 674 63 00

www.gizycko.cos.pl

