
WARCHEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
04-480 Warszawa, ul. A. Kacpury 1
tel. (22) 695-31-73, 690-642-939
e-mail: biuro@warchem.pl

IMIĘ I NAZWISKO NABYWCY: (W przypadku zakupu przez podmiot gospodarczy, należy podać dane osoby wypełniającej oświadczenie )

SERIA I NUMER DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI:

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: (Wypełnić w przypadku zakupu na podmiot gospodarczy, w innym przypadku wpisać "nie dotyczy" )

ADRES ZAMIESZKANIA NABYWCY / ADRES SIEDZIBY NABYWCY:

NUMER IDENTFIKACYJNY NIP: (Wypełnić w przypadku zakupu na podmiot gospodarczy, w innym przypadku wpisać "nie dotyczy" )

Zakupiłem(am) w WARCHEM Spółka z ogranicznoną odpowiedzialnością następującą substancję:
NAZWA HANDLOWA PRODUKTU:

PREKURSOR MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH PODLEGAJĄCY OGRANICZENIOM:

Oświadczam, że produkt zostanie wykorzystany wyłącznie do:
(Należy wskazać dokładny cel zastosowania )

PODPIS NABYWCY:

DATA WYPEŁNIENIA I PODPISANIA DEKLARACJI:

Informacje dotyczące oświadczenia:
1. Wypełnienie oświadczenia nabywcy jest niezbędne do zrealizowania zamówienia.
2. Deklarację należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami.
3. Dopuszcza się wypełnienie deklaracji maszynowo lub w programie do edycji dokumentów, jednakże wymagane
    jest odręczne podpisanie.
4. Wypełnioną i podpisaną deklarację należy przesłać w formie skanu bądź wyraźnego zdjęcia w formie elektonicznej          
    na adres mailowy: biuro@warchem.pl lub przesłać ją w formie tradycyjnej na adres siedziby spółki.

Zatwierdzono przez: Zarząd Spółki WARCHEM Sp. z o.o. - Wzór obowiązuje od dnia 01.11.2021 r.

STANOWISKO: (W przypadku reprezentanta podmiotu )

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IMIĘ I NAZWISKO (DRUKOWANYMI):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

STĘŻENIE: ILOŚĆ:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NUMER CAS:

OŚWIADCZENIE NABYWCY

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RODZAJ DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

dotyczące szczegółowego stosowania prekursora materiałów wybuchowych podlegającego ograniczeniom, 
o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1148 (1) 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Niniejszym oświadczam, że produkt handlowy oraz zawarta w nim substancja lub mieszanina będą stosowane 
wyłącznie we wskazanym celu, który jest zgodny z prawem oraz zostaną sprzedane lub dostarczone innemu 

nabywcy wyłącznie, jeśli złoży on podobne oświadczenie co do zamierzonego stosowania, przy poszanowaniu 
ograniczeń ustanowionych w rozporządzeniu (UE) 2019/1148 w odniesieniu do udostępniania przeciętnym 

użytkownikom. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AMONU AZOTAN

pow. 95% [m/m]

Azotan amonu

6484-52-2


