MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzeszowie
Rzeszów, 14 lipca 2022 r.

EZ/717/11/2022
«Kontrahent»

Adresaci wg rozdzielnika
«Nazwa»
«UlicaNr»
«KodMiasto»
EZ
Szanowni Państwo !
W trosce o środowisko, a także wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Odbiorców Usług,
zachęcamy do skorzystania z usługi otrzymywania faktur elektronicznych. E-faktura jest
odpowiednikiem faktury papierowej, zmienia się wyłącznie sposób jej dostarczania.
Decydując się na e-fakturę zyskują Państwo obniżony miesięczny abonament, ciągły
i nieograniczony dostęp do faktur na swojej skrzynce e-mail, skrócony termin otrzymywania
faktur i przede wszystkim wymierny wpływ na ochronę środowiska.
Warunkiem koniecznym do wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną jest uzyskanie
od Państwa zgody. W związku z powyższym przesyłamy Formularz B, który należy wypełnić i odesłać
w terminie do 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma na adres MPWiK Sp. z o.o. z dopiskiem
„Formularz B - e-FAKTURA” lub za pomocą poczty elektronicznej. Skan wypełnionego formularza B
– tj. zgody na otrzymywanie e-FAKTUR należy przesłać na adres email: bok.dp@mpwik.rzeszow.pl
Nadmieniamy, że zgodę może podpisać wyłącznie osoba uprawniona lub upoważniona do
reprezentowania zgodnie z przepisami prawa oraz zawartą umową o świadczenie usług.
W przypadku wypełniania formularza elektronicznie prosimy o pobranie druku ze strony
https://mpwik.rzeszow.pl/efaktura/ oraz podpisanie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufany dostępnym na: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokumentelektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany oraz jego przesłanie na: bok.dp@mpwik.rzeszow.pl
W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Działem Zbytu tel. 17 85 09
647, 602, 684, 725, 670.

Z poważaniem
PREZES ZARZĄDU
Elektronicznie podpisany przez
Marek Ustrobiński
Data: 2022.07.15 10:14:01 +02'00'
Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
weryfikację złożonego podpisu elektronicznego na dokumencie
można wykonać na stronie https://mpwik.rzeszow.pl/efaktura/

Marek Ustrobiński

Załącznik:
Formularz B - Zgoda na otrzymywanie e-FAKTUR
Otrzymują:
1. Adresat wg rozdzielnika
2. MPWIK Sp. z o.o. aa

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Naruszewicza 18, 35-055 Rzeszów
Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS 0000185541, NIP: 813-33-36-039
BDO 000022197, tel. 17 85 09 600, fax: 17 85 09 658
email: sekretariat@mpwik.rzeszow.pl, www.mpwik.rzeszow.pl

Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o.
Zgoda na otrzymywanie e-FAKTUR
35-055 Rzeszów,
ul. Naruszewicza 18
OTRZYMANIE ZGODY UZALEŻNIONE JEST MIĘDZY INNYMI OD POPRAWNEGO WYPEŁNIENIA NINIEJSZEGO DOKUMENTU
- PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

Formularz

B

Odbiorca usług:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwisko i imię/nazwa firmy1) - reprezentowana przez)

……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….……….
(adres zameldowania/siedziba1))


Numer Odbiorcy faktury/Płatnika: 
PESEL:


Telefon: 
NIP2):

(widoczny na fakturze)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---

Oświadczam, że3):

 wyrażam zgodę na wysyłanie e-FAKTUR i korespondencji elektronicznej oraz potwierdzam,
że zapoznałem się z Regulaminem eFAKTUR Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie.
Adres e-mail, na który proszę udostępniać faktury VAT, korekty faktur VAT oraz duplikaty
faktur VAT:


1)
2)

3)

skreślić niewłaściwe;
wypełnić w przypadku podmiotów prowadzących działalność
gospodarczą;
zaznaczyć „X” - w przypadku braku zaznaczenia wysyłka faktur
pozostaje na dotychczasowych zasadach bez zmian.

.…………….…………….…………..……………………………………
(data i czytelny podpis Odbiorcy usług)

PONIŻSZE INFORMACJE WYPEŁNIA PRACOWNIK MPWiK Sp. z o.o. w Rzeszowie

 Data przyjęcia ……………………………………………………..
Uwagi:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……..……………………..…………………………………………
(podpis i pieczątka pracownika MPWiK Sp. z o.o. w Rzeszowie)
FORMULARZ B| ver. 202207080845

