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ZAMÓWIENIE SKŁADANE W RAMACH MEETFACES TRADING 
 

 
z oferty handlowej Meetface S.A. z siedzibą w Rzeszowie (35-026), przy ul. Reformackiej 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000617829, o kapitale zakładowym 
218.353,00 zł, NIP 8133721576 (dalej „Meetface”) zamawiam dla: 
 

 
DANE DO FAKTURY 

 

 
ADRES DO DORĘCZEŃ JEŚLI INNY NIŻ DANE DO FAKTURY 

 
 
FIRMA   /   IMIĘ I NAZWISKO: 

                                   

(prosimy wypełnić czytelnie, literami drukowanymi, każdą literę w osobnym polu) 
ULICA: 

                                   

 
MIEJSCOWOŚĆ: 

                                   

 
TELEFON:  

                                   

 
MAIL: 

                                   

 
NIP: 

                                   
 

 
 
 
ULICA: 

                    

 
MIEJSCOWOŚĆ: 

                    

 
TELEFON:  

                    

 
MAIL: 

                    

 
INNE DANE: 
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PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

OPCJA 
PŁATNOŚCI 
OPŁATY 
STAŁEJ 

WARTOŚĆ 
NETTO 

WARTOŚĆ 
BRUTTO 

 

 
Dostęp do Platformy Meetfaces Trading za okres: _______________________________________ 

   

 
 

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[ ] Oświadczam, ze zapoznałem/am się z treścią Ogólnych Warunków UMÓW w zakresie korzystania z Platformy „MEETFACESTRADING” zamieszczonych na www.meetfacestrading.com (dalej „OWU”) i akceptuję postanowienia 
OWU. OWU stanowią integralną część  niniejszego Zamówienia. 

[ ] Wyrażam zgodę na przekazywanych mi  przez Meetface S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219) 

[ ] Wyrażam zgodę na dokonywanie przez podmioty powiązane kapitałowo z Meetface S.A. i współpracujące z Meetface S.A. czynności w zakresie ich usług i produktów oraz usług i produktów dystrybuowanych przez te podmioty: 
przekazywanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną), (t.j. Dz. U. z 2017 
r. poz. 1219) 

[ ] Oświadczam, że zapoznałem/am się z postanowieniami OWU w zakresie przesyłania faktur elektronicznych i akceptuję wszystkie warunki przesyłania faktur elektronicznych zawarte w OWU.  
 

[ ] Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie informacje są prawdziwe i kompletne. Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia Meetface S.A. drogą korespondencyjną (dane adresowe: Meetface S.A. z siedzibą w Rzeszowie 

(35-026), przy ul. Reformackiej 6, NIP: 8133721576) lub drogą elektroniczną (adres e-mail biuro@meetfacestrading.com ) w przypadku ich zmiany 

http://www.meetfacestrading.com/
mailto:biuro@meetfacestrading.com
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Wzór OŚWIADCZENIA – DOKUMENT DO PODPISANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
Ja niżej podpisany __________ ________________________________________prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: _______________________________________________ 
pod adresem ______________________________________________________________, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  
pod NIP:_____________________________________Działając w imieniu ________________________________________ z siedzibą w 
________________________________________________________________ (____-______), przy ul. _____________________________________________, wpisanej do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w _________________________________, ____ _______Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr KRS ____________________, NIP _______________ ________________________(dalej: „Użytkownik”) oświadczam, iż w ramach wykupionego dostępu do Platformy 
„„MEETFACESTRADING” (dalej: „Platforma”) będę stosować się do warunków korzystania z Platformy określonych w Ogólnych Warunkach Umów w zakresie korzystania z Platformy 
zamieszczonych na www.meetfacestrading.com (dalej: „OWU”) i akceptuję postanowienia OWU. OWU stanowią integralną część Zamówienia i Oświadczenia. Definicje i wyrażenia użyte w 
Zamówieniu oraz w niniejszym Oświadczeniu mają znaczenie przyjęte w OWU. 
1. Potwierdzam, iż zapoznałem/am się z funkcjonalnościami Platformy i uznaję, że spełniają one moje oczekiwania. Meetface nie odpowiada za ewentualne niespełnienie oczekiwań 

biznesowych w zakresie korzystania z Platformy. 
2. W przypadku zastosowania przez Meetface zabezpieczeń technicznych, zobowiązuje się do tego, że ich nie usunę. Podjęcie próby usunięcia takiego zabezpieczenia uprawnia Meetface 

do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku uprzedniego wezwania do zaprzestania zaniechania naruszeń.  
3. Ponoszę całkowitą odpowiedzialność za sposób i jakość wprowadzania Danych w ramach Konta. W zakresie wymagań odnośnie Danych (wielkości, ciężaru itp.) zobowiązuje się 

stosować do wymogów zamieszczonych przez Meetface na Stronie www i ramach Platformy.  
4. Akceptuję, iż obciąża mnie ryzyko poznania haseł przez osobę trzecią. W każdym przypadku powzięcia, choćby podejrzenia, że informacje umożliwiające autoryzację dostępu do Konta 

na Platformie są znane osobie nieuprawnionej, zobowiązuję się do natychmiastowej zmiany haseł oraz powiadomienia Meetface na adres biuro@meetfacestrading. Meetface nie ponosi 
odpowiedzialności za skutki spowodowane zapoznaniem się z hasłami i innymi danymi autoryzacyjnymi przez osobę nieuprawnioną. W celu zapobieżenia zapoznania się z hasłami 
osób nieuprawnionych zobowiązuję się:  
a. używać haseł o podwyższonym stopniu skomplikowania,  
b. z rozsądną częstotliwością dokonywać zmiany haseł, 
c. nie przekazywać oraz nie ujawniać haseł osobom nieuprawnionym.  

5. Godzę się na czasową niedostępność Platformy, a tym samym niedostępność Danych, przez czas niezbędny do wprowadzenia przez Meetface zmian, jej konserwacji i testowania 
przez Meetface, z tym że Platforma może być niedostępna również wskutek awarii (np. w dostawie prądu), a także działań o charakterze siły wyższej. Meetface nie ma wpływu i nie 
odpowiada za niedostępność Platformy, jak i za jej wadliwe funkcjonowanie spowodowane zachowaniem systemów informatycznych nieadministrowanych przez Meetface, w tym za 
zachowania podmiotów udostępniających łącza internetowe. Okresy niedostępności Platformy z przyczyn, o których mowa powyżej nie mają wpływu na bieg Czasu trwania Umowy i 
są traktowane jak realizacja Umowy. 

6. W takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych, z zastrzeżeniem postanowień art. 473 § 2 k.c. wyłączam odpowiedzialność Meetface 
za wszelkie skutki związane z korzystaniem z Platformy, w tym za szkody wynikłe z użytkowania lub niemożności jej użytkowania, w szczególności zaś za szkody wynikłe z Błędów. 
Powyższe wyłączenie odpowiedzialności obowiązuje także po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy. Wyłącza się odpowiedzialność Meetface z tytułu rękojmi za wady i usterki Platformy, 
niezależnie od ich charakteru. W zakresie nieobjętym włączeniami odpowiedzialności, niezależnie od podstawy prawnej odpowiedzialności, Meetface odpowiada za wykonanie lub 
nienależyte wykonanie Umowy na zasadach ogólnych, ale tylko za rażące niedbalstwo i winę umyślną do łącznej wysokości ograniczonej do wysokości Opłaty Stałej, która byłaby mu 
należna z tytułu świadczenia usług. 

http://www.meetfacestrading.comu/
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7. W Czasie trwania Umowy jestem zobowiązany do:  
a. dostosowywania na swój koszt środowiska informatycznego niezbędnego do prawidłowego działania Platformy,  
b. instalowania wszelkich pakietów naprawczych (tzw. servicepack’ów) oraz poprawek (patchy) systemu operacyjnego, zalecanych przez producenta tego systemu.  
W przypadku niewypełnienia zobowiązań wynikających z OWU, Meetface, w zależności od rodzaju, skali i okoliczności naruszenia, może: 
a. zastosować upomnienie  Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, 

b. udzielić ostrzeżenia Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, 

c. czasowo ograniczyć dostęp do poszczególnych usług świadczonych w ramach Platformy, w szczególności ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność Konta 

Użytkownika, 

d. uzależnić korzystanie z Platformy od potwierdzenia przez Użytkownika faktu wywiązania się z umowy zawartej w wyniku Transakcji, 

e. zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto wraz z jego subkontami, przy czym zawieszenie Konta może nastąpić w szczególności w wyniku notorycznego naruszania 

zasad opisanych w OWU. 

 

 
 

 
data i czytelny podpis, pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania Zamawiającego i zaciągania zobowiązań w jego imieniu 


