
Wniosek o zawarcie porozumienia 

 

Kontrahent: 

+…..……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

wnioskuje o zawarcie porozumienia, którego przedmiotem są zasady regulowania należności za 

badania laboratoryjne próbek przeprowadzone przez Zakład Higieny Weterynaryjnej w Opolu. 

 

Warunkiem zawarcia porozumienia jest dostarczenie przez kontrahenta kserokopii*: 

− aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego przez spółkę prawa handlowego lub 

− aktualnego zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej przez osobę fizyczną 

prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą. 

lub aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

 

* Jeśli klient prowadzi jedynie działalność kwalifikowaną, jako dział specjalny produkcji rolnej, nie 

jest wymagane składanie dodatkowych dokumentów, a podpisanie wniosku jest jednoznaczne z 

oświadczeniem o prowadzeniu w/w działalności. 

  

Kontrahent oświadcza, że w przeszłości terminowo regulował należności WIW za wykonane badania.  

 

 

+…………………………………………….                   +……………………………………………. 

               (miejscowość, data)                                                                                     (pieczątka firmowa i podpis)        

 

 

 

 

Zespół ds. finansowo-księgowych  informuje, iż wyżej wymieniony kontrahent w roku 

poprzedzającym złożenie wniosku regulował / nie regulował* terminowo należności WIW za 

wykonane badania. 

 

…………………                    ………………………………….             ……………………………. 

           (data)                                                   (podpis osoby sprawdzającej)                                        (główny księgowy)     

 

 

* niepotrzebne skreślić 



 

POROZUMIENIE 

 

Zawarte w dniu ………………… w Opolu pomiędzy: 

 

Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Opolu, mieszczącym się w Opolu przy ul. Wrocławskiej 170,      

kod pocztowy 45-836 Opole, reprezentowanym przez: 

Wacława Bortnika – Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Opolu,  

 

a kontrahentem: 

+…………………………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………………………………………………….. 

o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiotem porozumienia są zasady regulowania należności za badania laboratoryjne próbek przeprowadzone 

przez Zakład Higieny Weterynaryjnej w Opolu. 

§ 2 

Należności za badania laboratoryjne próbek dostarczonych do ZHW w Opolu mogą być regulowane                  

w następujący sposób: 

− gotówką – w punkcie kasowym w ZHW lub w kasie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii            w 

Opolu lub 

− przelewem – na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu w terminie 

wskazanym na fakturze.   

§ 3 

Za dzień zapłaty uważany będzie dzień uznania rachunku bankowego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii 

w Opolu. 

§ 4 

W przypadku opóźnienia w zapłacie należności niniejsze porozumienie zostaje rozwiązane w trybie 

natychmiastowym i przestaje obowiązywać, a kontrahent traci prawo do regulowania należności za badania 

laboratoryjne w formie przelewu bankowego. 

§ 5 

Niniejsze porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

+……………………………………                                                  ………………………………………… 

           podpis kontrahenta                                                                                  podpis OWLW 

 

 


