
 

ZAMÓWIENIE PALIWA DO BOSSOIL sp. z o.o. 
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 
 
 

 
 
NIP:  ______________________________________ 

 
DATA ODBIORU/DOSTAWY:  ____________________________  
 

TELEFON KONTAKTOWY:  ______________________________  
 

ADRES E-MAIL1:  _______________________________________  
 

PRODUKT ILOŚĆ 
RABAT/ 
CENA 

STATUS PODMIOTU Numer identyfikacyjny miejsca/ 
Numer SENT4 

Olej Napędowy 
Grzewczy (CN 2710) 

  □ ZPO □ PPO  

Olej Opałowy (CN 2710)  
 □ ZPO □ PPO  

Olej Popirolityczny (CN 2707)  
 □ ZPO □ PPO  

 

TRANSPORT BOSSOIL 

Adres dostawy - województwo, miasto, kod, ulica, numer 

Szerokość i długość geograficzna 

  
 

Wybierz ODBIÓR WŁASNY KLIENTA  -  WYMAGANE WSKAZANIE PRZEZNACZENIA 

□2 STACJA (BAZA PALIW, MAGAZYN) WŁASNY ZAMAWIAJĄCEGO  (SENT ZGŁASZA BOSSOIL) 

□3 ODSPRZEDAŻ DO PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁ. GOSP. (SENT ZGŁASZA ZAMAWIAJĄCY) 

□5 ODSPRZEDAŻ BEZ ZGŁASZANIA SENT PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO (NP. DO OS. NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁ. GOSP.) 

MIEJSCE ZAŁADUNKU  

DANE KIEROWCY 
 

Imię i nazwisko:  ____________________________________________________  

Nr dowodu osobistego:  _______________________________________________  

PESEL:  __________________________________________________________  

NUMERY REJESTRACYJNE POJAZDÓW  

Uwagi 

 
W związku z faktem, iż Zamówienie rodzi skutki na gruncie ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami 
opałowymi (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1857, dalej: „ustawa SENT”), Zamawiający oświadcza i potwierdza, iż: 

— pojedyncze składane Zamówienie dotyczy jednej przesyłki w rozumieniu ustawy SENT [tj. przewozu towarów tego samego rodzaju (z tej samej pozycji CN) przewożonych od 
jednego nadawcy do jednego odbiorcy, do jednego miejsca dostarczenia towaru, jednym środkiem transportu]. 

— wskazane przez Zamawiającego w niniejszym Zamówieniu dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. 
— Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego informowania BOSSOIL o wszelkich zmianach danych zawartych w niniejszym Zamówieniu.   
— W przypadku niezrealizowania bądź nienależytego zrealizowania obowiązków ciążących na Zamawiającym (w tym wskazania w Zamówieniu danych niezgodnych ze stanem 

faktycznym lub braku niezwłocznego poinformowania BOSSOIL o ich zmianie), Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz BOSSOIL równowartości nałożonych z 
tego powodu na rzecz BOSSOIL kar, innych sankcji lub opłat. 

1 Na podany adres e-mail BOSSOIL przekaże numer referencyjny dokonanego zgłoszenia SENT oraz klucz dla Zamawiającego jako dla podmiotu odbierającego, a w razie wskazania 
przez Zamawiającego odbioru własnego towarów również klucz dla przewoźnika.  Przy niedostępności rejestru przekazany zostanie dokument zastępującego zgłoszenie wraz z 
potwierdzeniem przyjęcia tego dokumentu przez właściwy organ. 
2 Wskazanie przez Zamawiającego opcji: „STACJA (BAZA PALIW, MAGAZYN) WŁASNY ZAMAWIAJĄCEGO” oznacza, że podmiotem wysyłającym (w rozumieniu ustawy 
SENT) zobowiązanym do zgłoszenia przewozu jest BOSSOIL.  W razie odbioru przez Zamawiającego ilości towaru różniącej się o więcej niż 10% od ilości wskazanej w 
Zamówieniu, Zamawiający zobowiązany jest poinformować BOSSOIL o tym fakcie niezwłocznie (tj. przed rozpoczęciem przewozu z wyprzedzeniem umożliwiającym BOSSOIL 
anulowanie oraz dokonanie nowego zgłoszenia SENT).  
3 4 Wskazanie przez Zamawiającego opcji: „ODSPRZEDAŻ DO PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁ. GOSP.” oznacza, że podmiotem wysyłającym (w rozumieniu ustawy 
SENT) zobowiązanym do zgłoszenia przewozu jest Zamawiający lub jego kontrahent.  Wówczas Zamawiający zobowiązany jest przekazać BOSSOIL (w celach informacyjnych) 
numer referencyjny dokonanego zgłoszenia, a w przypadku niedostępności rejestru kopię dokumentu zastępującego zgłoszenie wraz z potwierdzeniem przyjęcia tego dokumentu 
przez właściwy organ. Brak podania tych danych skutkował będzie odstąpieniem przez BOSSOIL od realizacji Zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 
5 Wskazanie przez Zamawiającego opcji: ODSPRZEDAŻ BEZ ZGŁASZANIA SENT PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO (NP. DO OS. NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁ. GOSP.) oznacza 
potwierdzenie przez Zamawiającego braku obowiązku dokonania zgłoszenia przewozu przez BOSSOIL. 

 
Zamawiający potwierdza, że znane mu są n/w przepisy: 

— rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz.U. z 2010 r. nr 109 poz.719), 

— rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i 
niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych.(Dz. U. z 2001 r. nr 113 poz.1211), 

— rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi 
przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1853), 

— rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 
1065). 

 

 
 
 
 Data, podpis i pieczęć firmowa  ........................................................................................  


