
   

(Data/miejsce)  (Date/place) 

   

(Pełna nazwa kontrahenta)  (Full name of the vendor) 

   

(Adres)  (Address) 

   

(NIP)  NIP (VAT identification number) 

   

Ropczyce ENGINEERING Sp. z o.o. 

Adres: ul. Przemysłowa 1,  

39-100 Ropczyce 

NIP: 818-17-24-696 

 

Ropczyce ENGINEERING Sp. z o.o. 

Address: ul. Przemyslowa 1, 

39-100 Ropczyce  

NIP: PL 818-17-24-696 
 

Szanowni Państwo,  

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, w formie oświadczenia, 
którego treść określona jest poniżej, czy akceptują Państwo, że 
od dnia jego złożenia,  wyrażają Państwo zgodę na przesyłanie 
faktur w formie elektronicznej w rozumieniu przepisów Ustawy 
z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. 
Oświadczenie należy przesłać w formie elektronicznej bądź 
pisemnej na następujący adres: 

 

 

Dear Sirs, 

Acting under the Value Added Tax Act of March 11, 2004, we 
hereby ask you to confirm your consent to send electronic 
invoices. Confirmation shall be in the form of a statement stated 
below and will be in force from the date of its submission. The 
statement shall be sent in electronic or written form to the 
following address: 

                          Ropczyce ENGINEERING Sp. z o.o. 

adres: ul. Przemysłowa 1, 39-100 Ropczyce 
                   e-mail: porozumienieeng@ropeng.pl  

 

 

Ropczyce ENGINEERING Sp. z o.o. 

    address: ul. Przemysłowa 1, 39-100 Ropczyce 
            e-mail: porozumienieeng@ropeng.pl 

 

W przypadku wątpliwości lub pytań, uprzejmie prosimy 
o kontakt. 

 Should you have any doubts or questions, please contact us. 

*** 

Oświadczenie w sprawie stosowania faktur elektronicznych 

W imieniu: 

 *** 

Statement regarding electronic invoices 

On behalf of: 

   

 (pełna nazwa kontrahenta)   (full name of a contractor) 

z siedzibą w  __________________________________                  
zobowiązuję się do wystawiania i przesyłania na rzecz: 

 
with registered office in  __________________________         
I/we hereby accept issuing and sending invoices by 

Ropczyce ENGINEERING Sp. z o.o. 
 

 Ropczyce ENGINEERING Sp. z o.o. 
 

faktur w formie elektronicznej, w formie pliku PDF, za pomocą 
poczty elektronicznej z następującego adresu e-mail: 

 

 
in the electronic form, in a PDF file, by an e-mail sent from the 
following address:  

 

na następujący adres e-mail: 

fakturaeng@ropeng.pl  

to the following e-mail address: 

fakturaeng@ropeng.pl 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Wystawiania 
i Przesyłania Faktur w Formie Elektronicznej, który dostępny jest na 
stronie internetowej: https://ropeng.pl/do-pobrania/ i zobowiązuję się 
do jego przestrzegania. 

 

 

 

 

 

 

I hereby declare that I have read the Terms and Conditions of Issuing 
and Sending Invoices in Electronic Form, which is available on the 
website: https://ropeng.pl/do-pobrania/and I undertake to abide by 
them. 

(Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Spółki)  (legible signature of the person duly authorized to represent the 
Company) 

 


