ZAMÓWIENIE Firmy ………………………………… dnia ..…/09/2018
Realizacja zamówienia na dzień…….……………2018
Zamawiający:
Nazwa
Firmy
(prosimy
wypełnić
pole obok
lub
przystawić
pieczątkę
firmową

Wykonawca:

Smak Polskiej Tradycji Sp. z o.o.
z siedzibą w Brwinowie 05-840,
ul. Piłsudskiego 23”A”
NIP 534 – 21 – 00 – 693

Smak Polskiej Tradycji Sp. z o.o.- właściciel marki NASZE KOSZE.PL zastrzega sobie prawo zmian i modyfikacji
ozdób i dodatków oraz modyfikacji zawartości na produkty równorzędne lub wyższej jakości.

Przedmiot zamówienia:
Wykonanie upominków zgodnie z załączoną specyfikacją.
Zdjęcie oraz skład zestawu wg. załącznika.

KARNETY/KARTKI ŚWIĄTECZNE:
Karnet

nr………………..

Kartka
Świąteczna

Karnety/Kartki świąteczne
Dostarcza
WYKONAWCA

nr……………….

ZAMAWIAJĄCY

LOGISTYKA:
Sposób pakowania do transportu
ZBIORCZO

Zaznacz
TAK/NIE

TAK
(ilość upominków w
kartonie …………...…szt)

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

POJEDYNCZO

FOLIA OCHRONNA
BĄBELKOWA

NaszeKosze.pl - własność:
Smaki Polskiej Tradycji Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 23a
05-840 Brwinów

tel. 22 729 38 88
kom. 601 079 999
mail: czajkowska.k@naszekosze.pl

TRANSPORT

Odbiór własny przez KLIENTA z
magazynu Nasze Kosze w Brwinowie przy ul.
Piłsudskiego 23 „A” w dniu ………………...2018
DOSTAWA przez Nasze Kosze do Klienta w
dniu ………………...2018

Symbol zestawu
upominkowego

Warunki płatności:

Ilość

Cena
Łącznie
netto/szt. netto

PRZEDPŁATA 100% na podstawie wystawionej

faktury vat

Wynagrodzenie netto Wykonawcy: …………………………………………………………….
(słownie):………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
Nadto oświadczam, że składając niniejsze zamówienie jestem upoważniona/upoważniony przez osoby
umocowane do działania w imieniu zamawiającego podmiotu i akceptuje warunki zamówienia.
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Ponadto powierzamy do firmy "SMAK POLSKIEJ TRADYCJI SP. Z O.O." bazę adresową w ilości
..………….….szt. w formie zaszyfrowanych plików excel. do wykorzystania w celu wysyłki materiałów, na
czas potrzebny do jej realizacji.
Jeżeli podczas wykonywania niniejszej umowy, w związku ze złożonym przez Zamawiającego
zamówieniem Wykonawca będzie zobowiązany przetwarzać dane osobowe, Zamawiający jako
administrator danych decydujący o celach i środkach przetwarzania danych, powierza Podmiotowi
Przetwarzającemu, w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (zwanego dalej: "Rozporządzeniem") oraz Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2016r poz. 922), dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej
Umowie.

Za Zamawiającego

.............................................................
(pieczęć firmowa i czytelny podpis)
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