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Nr ewid.:1/04/2017 

 

 

 

Pieczęć nagłówkowa firmy 

FAKTURA VAT FS/56/17 

Miejscowość, data:      Rzeszów , 2017-04-10 ORYGINAŁ 

Data sprzedaży/zaliczki:  2017-04-10  

 

SPRZEDAWCA: NABYWCA: 

PPH „GANS” ANNA Sp. z o.o. 

Rzeszów 35-959, ul. Cieplińskiego 5 Rzeszów 35-959, ul. Sadowa 3 

NIP:813-221-62-80 NIP: 792-551-22-01 

Nr rach. bank. 68121825681111001213916822 Sposób zapłaty: przelew Termin płatności: 14 dni 

 

Lp. 

Nazwa towaru 

lub usługi 

J.m. Ilość Cena brutto 

zł 

Wartość netto Podatek Wartość brutto 

% kwota 

1 Aparat do 

oczyszczania 

wody ZD-398-

45, 

nr seryjny: 

587-07-2631 

Szt. 1 147 600,00  120 000,00 23 27 600,00 147 600,00 

Słownie zł: sto czterdzieści siedem tysięcy 

sześćset zł 00/100 

RAZEM 120 000,00 x 27 600,00 147 600,00 

W TYM  zw   
 

 

 

 

 

Imię i nazwisko oraz podpis osoby 
upoważnionej do otrzymania faktury 

 

 

 

 

 

Podpis i pieczęć imienna osoby 
uprawnionej do wystawienia faktury 

120 000,00 23 27 600,00 147 600,00 

 7   

 3   

 0   

DO 

ZAPŁATY 
147 600,00 

 

 

 

„Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014–2020",  
 
 
 
„Ujęto we wniosku o płatność za okres od ...” (data tożsama z datą we wniosku beneficjenta o płatność) 
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Numer umowy o dofinansowanie projektu: RPPK.01.04.01-18-0555/17-00 

Wydatek kwalifikowalny wynosi 120.000,00 PLN 
 
Sprawdzono pod względem formalnym, merytorycznym, rachunkowym 

 

(Data i podpis osoby upoważnionej) 

 

 
Wydatki zostały poniesione zgodnie z Wytycznymi IZ RPO WP w sprawie udzielania zamówień 
 
Wartość szacunkowa zamówienia wyniosła 150.000,00 zł 
(wartość szacunkową należy podać w kwocie netto bez podatku VAT od towarów i usług).  
 
W zależności od wartości szacunkowej zamówienia i daty wszczęcia postępowania dodatkowo należy 
zamieścić odpowiedni zapis z tabeli (str. 323-325 Podręcznika Beneficjenta), np. w przypadku zamówienia 
udzielonego po dniu 14.10.2016r., zamówieniu wszczętym przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, 
przy wartości szacunkowej większej od 50.000 zł: 
 
Ogłoszenie na stronie IZ z dnia 10.03.2017 r. 
(data wysłania ogłoszenia o zamówieniu na stronę internetową www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl), 
 

W dniu 10.03.2017 r.  przesłano 3 zapytania ofertowe 
 
 
Zakupiony środek trwały jest nowy.  

„Wydatek kwalifikowalny wynikający z niniejszej faktury nie został sfinansowany ze środków instrumentów 
finansowych pochodzących z RPO WP, bądź innych programów współfinansowanych ze środków UE” 
 

Wkład własny Beneficjenta został sfinansowany ze środków kredytu/prywatnych 
 
Stwierdzam wykonanie usługi/odebranie towaru (jeśli brak protokołu odbioru) 

 

Podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu beneficjenta 

 

UWAGA: 
Do faktur/dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wystawionych w walutach obcych 
należy stosować przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tj. art.30 ust. 2  
 
Na fakturach/dokumentach księgowych o równoważnej wartości dowodowej należy umieścić: 
- kurs waluty wynikający z daty przeprowadzenia operacji zakupu (z podaniem daty i numeru tabeli NBP). 
- kurs waluty po jakim została dokonana bądź wyceniona zapłata, stosowany zgodnie z polityką  
rachunkowości przyjętą przez beneficjenta oraz jego datę, 
- równowartość faktury w PLN przeliczoną według powyższych kursów. 
Kwalifikowalny jest wydatek faktycznie poniesiony, jako zapłata za fakturę wyrażoną w walucie obcej, 

przeliczoną na PLN (ale nie więcej niż wartość ujęta w Ewidencji środków trwałych). 


