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, dnia 
(miejscowość)  (data) 

DANE ZLECENIODAWCY 

(Nazwa firmy lub imię i nazwisko osoby fizycznej) 

(Adres firmy lub adres zamieszkania) 

(NIP, REGON lub PESEL) 

(Kontakt: Telefon  i  e-mail) 

ZLECENIE TŁUMACZENIA 
Niniejszym zlecam firmie AmaR24 Sp. z o.o.  tłumaczenie pisemne                   stron/znaków (liczba stron rozliczeniowych lub liczba 
znaków w tekście przekazanym do tłumaczenia). Załącznikiem do zlecenia jest wycena tłumaczenia wykonana przez AmaR 24 Sp. z o.o.
Klient, zlecając tłumaczenie, potwierdza, iż akceptuje wycenę. Uzgodniona zgodnie z wyceną stawka za tłumaczenie z języka
na język      wynosi                         PLN netto za stronę składającą się z 1600 znaków ze spacjami w tekście wykonanego 
tłumaczenia. Każde tłumaczenie rozliczane będzie na podstawie ostatecznej liczby stron (liczba stron zaokrąglona w górę, do połowy strony). Do 
ceny doliczone zostanie 23% podatku VAT. 
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią regulaminu świadczenia usług (dostępny na  www.biuro.tlumaczen.com) przez AmaR24
sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 21, (02-674 Warszawa) NIP: 521-386-96-35, Regon: 383722222, nr KRS 
0000792402 z kapitałem zakładowym w wysokości 50 000,00 zł. i potwierdzam jego akceptację. 

Zlecam tłumaczenie dokumentu w trybie:   Termin tłumaczenia:  
zwykłym 
pilnym (data i godzina)
ekspresowym 

 superekspresowym 

Tematyka tłumaczenia: 
(można tutaj wpisać, jak usługa ma zostać nazwana na fakturze) 

UWAGA! Wybór usług dodatkowych. Prosimy o wybranie jednej z opcji poniżej: 
 nie zlecam usług dodatkowych 
dodatkowa weryfikacja tekstu wykonana przez drugiego tłumacza – usługa dodatkowa, płatna dodatkowo 50% ceny tłumaczenia 
dodatkowa weryfikacja tekstu wykonana przez native speakera – usługa dodatkowa, płatna dodatkowo 50% ceny tłumaczenia (zalecane przy 

tekstach literackich, marketingowych itp. przeznaczonych do publikacji) 

Odwzorowanie graficzne układu stron oryginału i wstawienie rysunków: 
tak 

 nie 
Inne uwagi zleceniodawcy: 

Oświadczam że zapoznałem/zapoznałam się z treścią regulaminu świadczenia usług przez AmaR 24 sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie, ul. Marynarska 21 lok. 9, NIP: 521-386-96-35, Regon: 383722222, nr KRS 0000792402 z kapitałem zakładowym w wysokości 
50 000,00 zł. i potwierdzam jego akceptację. 

Płatność będzie miała miejsce gotówką lub przelewem na konto firmy AmaR24 Sp. z o.o. w nieprzekraczalnym terminie 7 dni . W 
przypadku opóźnienia w płatności zgadzamy się na zapłacenie ustawowych odsetek karnych za każdy dzień zwłoki w płatności, chyba że zwłoka ta 
została uzgodniona i zaakceptowana przez firmę AmaR24 Sp. z o.o. 

Inne uwagi zleceniodawcy Osoba zlecająca: 

(Imię i nazwisko) 

 (Czytelny podpis i pieczęć zleceniodawcy)  

Teksty do tłumaczenia zostają przekazane: Teksty tłumaczenia zostaną przekazane: 
 pocztą elektroniczną   pocztą elektroniczną 
 kurierem   kurierem 
 faksem 
 osobiście 

  faksem 
  osobiście 
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