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Formularz zlecenia tłumaczenia pisemnego 
(Zamawiający - firmy lub instytucje) 

Data przekazania dokumentu: …………………………..  
Uzgodniona data odbioru tłumaczenia: …………………….  
Liczba przekazanych stron (strony „fizyczne”): ….. 
Opis dokumentu przekazanego do tłumaczenia: 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Rodzaj tłumaczenia:  Przysięgłe / zwykłe*     lub     Przysięgłe specjalistyczne / Zwykłe specjalistyczne* 
Tryb tłumaczenia: zwykły / ekspres / super-ekspres* 
Tłumaczenie:  z języka …………………na język…………………………….. 
Uzgodniona cena za jedną stronę obliczeniową:  ………………………..netto + 23% VAT 
 

Dane firmy lub instytucji zlecającej tłumaczenie, zwanej dalej Zlecającym. 
Nazwa firmy lub instytucji zlecającej tłumaczenie: …………………………………….. 
Adres firmy lub instytucji zlecającej tłumaczenie: …………………………………. 
NIP firmy lub instytucji zlecającej tłumaczenie: ……………………………………. 
Imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby  kontaktowej: ……………………………… 
 

Warunki dotyczące wykonywania tłumaczeń. 
§1 

Minimalną jednostką rozliczeniową dla "Britannii" w tłumaczeniach przysięgłych pisemnych jest jedna strona 
obliczeniowa, na którą składa się  1125 znaków wliczając w to wszystkie operacje na klawiaturze (wraz ze 
spacjami), rozpoczęcie jednej strony powoduje obowiązek zapłaty za całą tę stronę obliczeniową.  

§2 
Minimalną jednostką rozliczeniową dla "Britannii" w tłumaczeniach pisemnych zwykłych jest jedna strona 
obliczeniowa, na którą składa się  1500 znaków wliczając w to wszystkie operacje na klawiaturze (wraz ze 
spacjami). 

§3 
Zlecający upoważnia Zleceniobiorcę „Britannię”, w tym jej pracowników i osoby pozostające w stosunku 
cywilnoprawnym  do przetwarzania danych osobowych  zawartych w materiałach przekazanych do tłumaczenia, 
w zakresie niezbędnym do wykonania zlecenia.    

§4 
Zleceniobiorca, w tym jego pracownicy i osoby pozostające w stosunku cywilnoprawnym,  zobowiązuje się 
zachować w tajemnicy wszystko, w tym dane osobowe osób, zawarte w materiałach przekazanych do 
tłumaczenia. Obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie. 

§5 

Zlecający oświadcza, że zapoznał się z warunkami dotyczącymi wykonywania tłumaczeń przez firmę „Britannia”, 
akceptuje je i uzgodnioną powyżej cenę. Zlecający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Świadczenia 
Usług Tłumaczeniowych przez "Britannię" oraz klauzuli informacyjnej dla klientów (regulamin i klauzula 
informacyjna dla klientów dostępne są u koordynatora ds. tłumaczeń lub na stronie internetowej www.britannia.pl) 
oraz że je akceptuje. 
 
 .................................................................  .................................................................................... 
Pieczęć firmy lub instytucji Zamawiającą tłumaczenie               (Podpis osoby reprezentującej firmę lub instytucję 

                                               Zamawiającą tłumaczenie ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Liczba stron obliczeniowych wykonanego tłumaczenia: …................................................ 
Kwota do zapłaty: …..................., …....... zł 
 

Niniejszym potwierdzam odbiór oryginału ww. dokumentu wraz z jego tłumaczeniem. 
         ….......................................................... 
             (Data i czytelny podpis odbierającego dokument  
                                                                                                                                                                                          wraz z jego tłumaczeniem) 

WYPEŁNIA PRACOWNIK BRITANNII 
Nadany numer zlecenia: ……………………. 
Imię i nazwisko przyjmującego dokument: ………………………………………………………… 
Podpis przyjmującego dokument: .............................................................................................. 
 

Imię i nazwisko wydającego dokument wraz z jego tłumaczeniem: .......................................... 
Podpis  wydającego tłumaczenie wraz z jego tłumaczeniem: ................................................... 

mailto:tlumaczenia@britannia.pl

