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ZLECENIE TŁUMACZENIA PISEMNEGO 

Data:…………………….... 20…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Niniejszym zamawiam w firmie Tłumaczenia, nauka języków obcych Adam Kęcioski wykonanie: 
 
 tłumaczenia pisemnego zwykłego   tłumaczenia pisemnego specjalistycznego 
z języka …………………………………….. na język …………………………………… 
 
w terminie  
 normalnym  (maks. 5 stron obliczeniowych* dziennie, przy czym nie wlicza się dnia zlecenia tłumaczenia i dnia odbioru) 

 przyśpieszonym  (6-10 stron obliczeniowych* dziennie, przy czym nie wlicza się dnia zlecenia tłumaczenia i dnia odbioru) 

 ekspresowym  (powyżej 10 stron obliczeniowych* dziennie, przy czym nie wlicza się dnia zlecenia tłumaczenia i dnia odbioru lub 
tłumaczenie na następny lub ten sam dzieo) 

*) 1 strona obliczeniowa zawiera 1800 znaków, w tym spacje uzasadnione budową zdania 
 

Tematyka tekstu:  …………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Przybliżona liczba stron obliczeniowych 
 

(w oparciu o wcześniejszą wycenę, 1 strona obliczeniowa = 1800 znaków ze spacjami) 

…………………………. stron 

Cena za 1 stronę obliczeniową …………………………. PLN 

Orientacyjny koszt:  …………………………. PLN  

Ostateczny koszt tłumaczenia uzależniony jest od faktycznej liczby znaków w tekście 
docelowym. 

Termin wykonania usługi: _ _ / _ _ / 20 _ _ godzina _ _ : _ _ 
 

Dodatkowe życzenia Klienta: …………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Sposób odbioru:  E-mail /  odbiór osobisty /  Poczta Polska /  Inny ……………………………… 
 

Zapłata za wykonaną usługę nastąpi:  gotówką /  przelewem w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty przekazania przez 
Biuro tłumaczenia 
Numer konta 95 1140 2004 0000 3302 3554 7486 

 
 

DANE ZLECENIODAWCY 
1. Nazwa i adres Zleceniodawcy  

(dane do rachunku) 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

NIP 

 

   -    -   -   

 

2. Adres, na jaki zostanie wysłany rachunek  
(jeśli inny, niż adres Zleceniodawcy) 

 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

3. Osoba zlecająca 
Imię i nazwisko: 
Telefon: 

 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

4. Osoba odpowiedzialna za realizację płatności 
Imię i nazwisko: 
Telefon: 

 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

Pieczątka zamawiającego Pieczątka i podpis osoby upoważnionej do złożenia zamówienia 

 


