
ZGŁOSZENIE  
Podłączenia stoiska wystawowego do zasilania energii elektrycznej przez właściciela terenu Wystawy tj.   

AGENCJĘ ROZWOJU MIASTA SIEDLCE, UL. JANA PAWŁA II 6 
 NA WYSTAWIE : „DNI SIEDLEC- XXV MIĘDZYNARODOWE DNI Z DORADZTWEM ROLNICZYM” I „XIV 

REGIONALNA WYSTAWA ZWIERZĄT HODOWLANYCH „ 
SIEDLCE, 1 - 2 WRZEŚNIA 2018 

 
1.Podłączenie do sieci energetycznej 220 V - za 1 łącze  250,00 zł + 23% VAT tj. 307,50 zł * 
2. Podłączenie do sieci energetycznej 380 V - za 1 łącze 350,00 zł + 23% VAT tj. 430,50 zł * 
 

Ilość podłączeń ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń i uiszczenie należności. 
 

Opłatę za korzystanie z zasilania energii elektrycznej należy uiścić na  konto  
40 1440 1101 0000 0000 1324 9024 do dnia 1.09.2018 

 
           

Warunkiem korzystania z zasilania energii elektrycznej jest podpisanie poniższego oświadczenia i przekazanie 
skanu mailowo na adres biuro@arm.siedlce.pl oraz dokonanie wpłaty do dnia 31.08.2018.  
 
 
…………………               ………………………      ……..………………………………………….................... 
Miejscowość                               Data                             Pieczątka firmowa wraz z podpisem osoby upoważnionej 
          
*- niewłaściwe przekreślić 
 
         

OŚWIADCZENIE 
 
  Niniejszym podpisem oświadczam, że podczas imprezy „Dni Siedlec- XXV 

Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym” i „XIV Regionalna Wystawa Zwierząt 

Hodowlanych” organizowanej w dniach 01 - 02.09.2018 r. nie będę udostępniał prądu 

osobom trzecim** oraz biorę odpowiedzialność za bezpieczne i prawidłowe korzystanie  
z urządzeń elektrycznych i energetycznych na stoisku wystawowym, pobierając prąd za 
pomocą własnego przedłużacza. 
 
…………………       ......…………………………    .......……..…………………………………………....................... 
Miejscowość                        Data                 Pieczątka firmowa wraz z czytelnym podpisem osoby upoważnionej 
 
** - w przypadku udostępnienia osobom trzecim prądu kara za niedotrzymania zobowiązania wynosi 500 zł.  
        

Wystawca (Nazwa) Firma / Spółka lub Dane Przedsiębiorcy (Imię i Nazwisko wraz z nazwą firmy):  
 
 
 
Adres: Poczta: 
Ulica: 
Telefon: Fax: e-mail: 
Osoba upoważniona do reprezentowania Firmy na Wystawie: 
(imię , nazwisko, telefon) ……………………………………………………………………………………………….. 
NIP              
 Upoważniamy ARM Siedlce do wystawienia faktury bez naszego podpisu. 
 
                                                                                                      …………………………………………………. 
                                                                                                              Podpis/pieczęć 

 1 

mailto:biuro@arm.siedlce.pl

	1.Podłączenie do sieci energetycznej 220 V - za 1 łącze  250,00 zł + 23% VAT tj. 307,50 zł *
	2. Podłączenie do sieci energetycznej 380 V - za 1 łącze 350,00 zł + 23% VAT tj. 430,50 zł *
	Ilość podłączeń ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń i uiszczenie należności.
	Opłatę za korzystanie z zasilania energii elektrycznej należy uiścić na  konto  40 1440 1101 0000 0000 1324 9024 do dnia 1.09.2018

