Część A – wypełnia zlecający:

...........................................................

……….…….…. dnia ...............

(zlecający - imię i nazwisko)

...........................................................
do: Piotr Pelczar
84-360 ŁEBA, ul. Brzozowa 4A,
tel. 598 661 933 (po 20.oo) lub piotr.pelczar@wp.pl

(adres) (sposób kontaktu)

Proszę o wykonanie badania przesłanych walorów filatelistycznych (całostek i formularzy)
z moją ołówkową parafką na rewersie, wyszczególnionych w kolumnie 1 tabeli oraz
oznaczenie wyników badań zgodnie z przyjętymi zasadami. Dla pozycji oznaczonych przeze
mnie w kolumnie 4 proszę o wykonanie opisów szczegółowych (typów, gatunków papierów,
odmian, nakładów i innych), a dla pozycji oznaczonych w kolumnie 5 dodatkowo proszę o
wykonanie atestu. Wyrażam zgodę na opublikowanie skanów tych walorów bez podania
danych właściciela. Zbadane walory proszę zwrócić do mnie listem ................ z oznaczeniem
wartości przesyłki w wysokości ........... zł. Akceptuję poniżej podane warunki naszej umowy
oraz zobowiązuję się terminowo rozliczyć należności.
(podpis zleceniodawcy): …………….……………………………

Zasady gwarantowania: Badam i gwarantuję tylko CAŁOSTKI i FORMULARZE ziem polskich.
Zlecający badanie całostek zgadza się na ewentualne opublikowanie w publikacjach skanów walorów bez
podawania, lub na życzenie z podaniem danych właściciela walorów. Całostki (również fałszywe) po
badaniu uzyskają odpowiednie stempelki gwarancyjne i dodatkowe oznaczenia odpowiadające wynikom
badania, zgodnie z zasadami podanymi też w katalogu. Całostki należy dostarczyć dobrze zabezpieczone
(osobiście lub przesyłką R lub LW) wraz ze spisem: ilości, numerów katalogowych, wartości oraz stanu
całostek. Należy określić oczekiwany sposób zwrotu całostek po badaniu (odbiór osobisty, przesyłka R lub
LW o wartości........). W uzasadnionych przypadkach ekspert może odstąpić od badania konkretnego
egzemplarza.
Koszt podstawowy wykonania ekspertyzy wynosi 5% katalogowej wartości waloru lub wartości
określonej przez obie strony, nie mniej niż 5,-/szt. Jeśli dany walor wymaga określenia dodatkowych cech
(numer, typ nadruku, odmiana, gatunek papieru, próba, makulatura, itp.), to jest to wykonywane na
życzenie zlecającego, koszt takiego opisu wynosi dodatkowo 5,-. Na życzenie zlecającego wystawia się
ATEST SKRÓCONY za opłatą 50,- lub ATEST pełny za opłatą 100,-. Wg zaleceń Kolegium Ekspertów
walory o wartości ponad 500,- powinny posiadać przynajmniej ATEST SKRÓCONY, a o wartości ponad
2000,- ATEST pełny. Kopie ATESTÓW walorów o wartości >20000,- będą archiwizowane w KEiZF.
Fałszerstwa oznaczam stempelkiem „FALSUM” bezpłatnie.
Opłatę łączną; za koszty badania + mój koszt przesyłki zwrotnej, należy przekazać niezwłocznie po
otrzymaniu i sprawdzeniu walorów po ekspertyzie na konto bankowe: Piotr Pelczar, mBank nr:
84114020040000370231049889. Termin wykonania ekspertyzy najczęściej wynosi około 2 tygodni,
zwykle tylko kilka dni. Inne warunki uzgadnia się bezpośrednio pomiędzy zlecającym i ekspertem.
-------------------------------------------------Część B – wypełnia ekspert:

Łeba dnia ...........................

Szanowny Panie,
Wykonałem badanie ............ sztuk
walorów. Zestawienie kosztów:
od wartości walorów…….… x 5% =…....zł
za dodatkowe opisy .... szt. po 5,- =.......zł
za atesty skrócone ….szt. po 50,- =.......zł
za atesty pełne ….. szt. po 100,- =........zł
ekspertyzy = ................. zł
koszt przesyłki = ……………zł
RAZEM = ………………zł

Należność za wykonane ekspertyzy
proszę samemu powiększyć o koszt
przesyłki zwrotnej (określony przez Pocztę
na kopercie zwrotnej) i całość (suma kosztu
ekspertyzy + koszt mojej przesyłki zwrotnej)
proszę wpłacić na moje konto bankowe, jw.

z pozdrowieniami

………………………

SPIS WALORÓW do badania:
Nr
katalogowy
waloru :

Wartość
katalogowa

Stan całostki :  , uszkodzenia,
usterki, inne cechy wyglądu ...

Oprócz
gwarancji proszę o opisy

Oprócz
gwarancji proszę o atest

1

2

3

4

5

