TRADE4U SP. Z o.o.
Załącznik do umowy handlowej

Oświadczenie dostawcy/odbiorcy
Dane Firmy:

Nazwa:
Ulica

Numer:

Kod pocztowy

Miejscowość

Telefon/Fax

Email:

Opis podstawowej działalności

Data rozpoczęcia działalności

Stan zatrudnienia

Organ rejestrowy:

Numer rejestrowy

NIP:

REGON

Wartość sprzedaży za ostatni rok obrotowy

Posiadane zaplecze magazynowe, gdzie Dostawca przechowuje sprzedawane towary:
Adres

Powierzchnia

Tytuł prawny (własność, wynajem)

Sposób transportu sprzedawanych towarów

Reprezentacja firmy
Imię i nazwisko

Pełniona funkcja

PESEL
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TRADE4U SP. Z o.o.

Osoba odpowiedzialna w firmie za kontakty handlowe

Imię i nazwisko

Stanowisko

E-mail

Numer telefonu

Rachunki Bankowe

Nazwa:
Waluta

Numer rachunku bankowego

SWIFT/BIC

PLN
EUR
USD
Działając w imieniu Dostawcy oświadczamy, że na dzień złożenia niniejszego oświadczenia
(niezgodne z prawdą skreślić):
1) Jesteśmy w pełni umocowani do reprezentowania Dostawcy,
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1) Jesteśmy w pełni umocowani do reprezentowania Dostawcy,
2) Dostawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT i posiada wskazany powyżej numer
identyfikacji
podatkowej (NIP),
3) Dostawca rozlicza się z należnych podatków zgodnie z obowiązującym prawem oraz nie zalega z
opłacaniem podatków,
4) Dostawca nie zalega z opłacaniem składek dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
5) Przeciwko Dostawcy nie toczy się jakiekolwiek postępowanie administracyjne lub skarbowe,
6) Przeciwko Dostawcy nie toczą się postępowania egzekucyjne skierowane przeciwko majątkowi
Dostawcy,
a w szczególności żaden z rachunków lub innych składników majątku Dostawcy nie stanowi przedmiotu
zajęcia,
7) Wobec Dostawcy nie złożono wniosku i nie wszczęto postępowania upadłościowego, naprawczego
likwidacyjnego lub jakiekolwiek układowego,
8) Żadna z osób zarządzających lub nadzorujących Dostawcę nie została skazana prawomocnym wyrokiem
za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII kodeksu karnego oraz w art. 587, art.
590 i w art. 591
kodeksu spółek handlowych oraz nie ma orzeczonego zakazu pełnienia funkcji w organach podmiotów
gospodarczych ani zakazu prowadzenia działalności gospodarczej,
9) W relacjach z naszymi dostawcami dochowujemy należytej staranności w zakresie ich wyboru,
ograniczając ryzyka
związane z obrotem towarami,
10) Dostawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających ze współpracy z
TRADE4U Sp. z o.o. , w tym niniejszego oświadczenia, w całości lub części bez uprzedniej zgody TRADE4U
Sp. z o.o. wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie,
11) Dostawca posiada tytuł własności do sprzedawanych towarów, a sprzedawane towary nie naruszają
praw osób trzecich,
12) Towary sprzedawane przez Dostawcę zostały legalnie wprowadzone do obrotu w Polsce,
13) Na żądanie TRADE4U Sp. z o.o. zobowiązujemy się przedłożyć wszelkie niezbędne dokumenty oraz
udzielić wszelkich niezbędnych informacji pozwalających na identyfikację Dostawcy lub podmiotów
powiązanych z Dostawcą w zakresie w jakim jest to niezbędne do wywiązania się przez TRADE4U Sp. z o.o.
z obowiązków nałożonych przez obowiązujące przepisy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i
finansowaniu terroryzmu. Ponadto oświadczamy, iż rachunki bankowe wskazane w niniejszym
oświadczeniu są wyłącznie właściwe dla regulowania przez TRADE4U Sp. z o.o. wszelkich należności
wynikających ze współpracy z nami, w tym z tytułu zapłaty za dostarczone towary. Wskazanie innych
rachunków bankowych właściwych dla regulowania przez TRADE4U Sp. z o.o. należności, o których mowa
w zdaniu poprzednim, może odbyć się wyłącznie poprzez zmianę treści niniejszego oświadczenia,
dokonaną na piśmie pod rygorem nieważności i doręczoną TRADE4U Sp. z o.o. W przypadku rozbieżności
pomiędzy rachunkami bankowymi wskazanymi w niniejszym oświadczeniu a wskazanymi w innych
dokumentach, w tym fakturach, rachunki bankowe wskazane w niniejszym oświadczeniu są wiążące.
Świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233, 235 oraz 271 Kodeksu Karnego, oświadczam że wszystkie
przedstawione przeze mnie powyżej informacje są zgodne z prawdą na dzień podpisania niniejszego
oświadczenia. Ponadto, w imieniu Dostawcy zobowiązujemy się do przedstawiania okresowo zaświadczenia
o niezaleganiu w odprowadzaniu należności publicznoprawnych, w tym w szczególności podatku VAT.

Pieczęć firmowa oraz podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Dostawcy
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