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 Warszawa, dnia 8 lipca 2021 r. 

 

Szanowni Państwo,  

 

działając w imieniu spółki Intelligent Technologies S.A. (dalej: „Spółka”) uprzejmie informujemy, 

iż z dniem 7 lipca 2021 r. nastąpiła zmiana adresu siedziby Spółki. Nowy adres siedziby Spółki 

to:  

Intelligent Technologies S.A. 

Al. Krakowska 61A 
05-090 Sękocin Nowy 

 

Mając na uwadze powyższe, prosimy o stosowanie nowego adresu siedziby Spółki 

(tj. Al. Krakowska 61A, 05-090 Sękocin Nowy) na wszystkich oficjalnych dokumentach, w tym 

na fakturach oraz innych dokumentach księgowych. 

 

Jednocześnie informujemy, że: 

-  do dnia 31 grudnia 2021 r. Spółka pozostanie w swojej dotychczasowej siedzibie, w 

związku z powyższym adres korespondencyjny Spółki w tym okresie pozostaje bez zmian 

tj. prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji na dotychczasowy adres siedziby Spółki 

tj. Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa, 

- od dnia 1 stycznia 2022 r. adres korespondencyjny Spółki będzie tożsamy  

z nowym adresem siedziby tj. Al. Krakowska 61A, 05-090 Sękocin Nowy.  

 

Wskazujemy ponadto, że zmianie uległy numery rachunków bankowych do dokonywania 

płatności. Nowe numery rachunków bankowych zostały ujawnione na białej liście podatników 

VAT i będą wskazywane również na każdej fakturze. Od dnia otrzymania niniejszego pisma, 

wszelkich płatności prosimy dokonywać na poniższe dane: 

ING Bank Śląski S.A. 

- rachunek dla płatności w PLN: 70 1050 1025 1000 0090 3246 8788 

- rachunek dla płatności w EUR: 48 1050 1025 1000 0090 3246 8796 

 

Wyżej wskazane zmiany pozostają bez wpływu na ważność łączących nas z Państwem umów i 

nie wymagają ich zmiany. Pozostałe dane, w tym numer KRS, REGON oraz NIP, a także 

dotychczasowe adresy e-mailowe Spółki, jak i numery telefonów nie ulegają zmianie.  

 

Z poważaniem 
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