ZAMÓWIENIE Firmy__________________________________dnia _____/11/2018
(osoba prowadząca zlecenie po stronie klienta: _______________________)
Realizacja zamówienia – wysyłka upominków z magazynu Nasze Kosze:

w dniu _____/_____/2018
Zamawiający:
Nazwa Firmy oraz dane do
wystawienia faktury vat:

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 zdjęcia oraz składu upominków.
Realizujemy zamówienia minimum 20 szt. z danego RODZAJU UPOMINKU

Symbol zestawu
upominkowego

ŁĄCZNA KWOTA NETTO:

Ilość:

Cena
netto / szt.

Łącznie netto:

Karnet / Kartka Świąteczna:
DLA:
______________________
(dane firmy na Karnecie / Kartce)

Karnet 55/85 mm (papier 300g)
0,80 pln+VAT

Ilość karnetów / kartek świątecznych:_________ szt

Wydruk po stronie wykonawcy
(logo przesłane przez zamawiającego w jakości 300 piks/cal,
w formacie pdf, lub jpg, png jako zał.do zamówienia)

nr projektu
NASZE-KOSZE

Wydruk i dostawa po
stronie zamawiającego

projekt dostarczony
przez zamawiającego

TAK

projekt dostarczony
przez zamawiającego

TAK

_________________

Kartka Świąteczna: (papier 300g)
1) A5
2) Składana A5 na A6
1,70 pln + VAT

nr projektu
NASZE-KOSZE

_____________

LOGISTYKA:
SPOSÓB PAKOWANIA UPOMINKÓW DO TRANSPORTU:
1 ) Pakowanie upominków DO WYSYŁKI W KARTONACH ZBIORCZYCH
nr. upominku

ilość upominków

ilość upominków
w kartonie zbiorczym

ILOŚĆ PALET:

__________

2) Pakowanie upominków
DO WYSYŁKI W KARTONACH

ILOŚĆ PALET:

POJEDYŃCZYCH

___________

FOLIA OCHRONNA BĄBELKOWA
zabezpieczająca dodatkowo upominek

TAK

RODZAJE KARTONÓW ZBIORCZYCH DO WYSYŁEK UPOMINKÓW:
Po wyborze upominków przez Klienta Firma Nasze Kosze pomaga w doborze kartonów ochronnych do upominków

Rodzaj kartonu:

Koszt netto kartonu:

Ilość kartonów:

Wartość netto kartonów:

KARTON mały „A”

2,00 zł

+ vat

+ vat

KARTON średni „B”

4,00 zł

+ vat

+ vat

KARTON duży „C”

6,00 zł

+ vat

+ vat

TRANSPORT I WYSYŁKA:
Odbiór własny przez KLIENTA

WYSYŁKA UPOMINKÓW
z MAGAZYNU NASZE KOSZE

z magazynu Nasze Kosze w Brwinowie
przy ul. Piłsudskiego 23 „A” w godz: 8-16

ADRES DOSTAWY UPOMINKÓW:
(LUB LISTA WYSYŁKOWA)

odbiór w dniu _______________________ 2018
wysyłka w dniu ________________ 2018
IMIĘ I NAZWISKO OSOBY KONTAKTOWEJ:
________________________________________________

_________________________ tel: _______________
________________________________________________
(adres)

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY KONTAKTOWEJ:

____________________________________________
(lub nazwa firmy kurierskiej)

_________________________ tel: _______________

KOSZTY WYSYŁEK UPOMINKÓW NA TERENIE KRAJU:
• PALETY do 500 kg dostarczone w wyznaczone miejsce z dogodnym podjazdem dla samochodów ciężarowych (pozom 0)
• Paczki dostarczane do recepcji budynku (poziom 0)
• Wniesienie paczek na poziom "X" dodatkowy koszt około 160 zł netto

Paczka do 30kg

25,00 zł netto + VAT

Karton (dotyczy asortymentu, który można spakować w karton)

Paczka do 50 kg

100,00 zł netto + VAT

Paleta drukarska /pół palety

Paleta (do 500kg)

150,00 zł netto + VAT

Paleta formatu euro do 1.80 wysokości

WYSYŁKA WG. BAZY ADRESOWEJ / ROZDZIELNIKA:
• Realizowanie paczek różnorodnych i wysyłka według rozdzielników we wskazane przez Klienta miejsce koszt netto 30,00
pln/paczka +vat
• Realizowanie paczek jednorodnych i wysyłka według rozdzielników we wskazane przez Klienta miejsce koszt netto 25,00
pln/paczka +vat

ZAMAWIAJĄCY DOSTARCZA BAZĘ ADRESOWĄ WG. PONIŻSZYCH WYMOGÓW
Wzór Bazy Adresowej
lp

Nazwa Firmy

Imię i nazwisko

adres ulica

Numer ulicy

1

Smak Polskiej
Tradycji

xxx

Piłsudskiego

23A

Numer lokalu Kod pocztowy

15

05-840

Miasto

Telefon kontaktowy

Brwinów

xxx

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.

PODSUMOWANIE FINANSOWE:
Warunki płatności:
1) PRZEDPŁATA 100%, która uruchamia rozpoczęcie realizacji zlecenia na podstawie wystawionej Faktury
2) PRZEDPŁATA 70%, która uruchamia rozpoczęcie realizacji zlecenia na podstawie wystawionej
Faktury Pro-Forma, pozostała WPŁATA 30% pozwala na odbiór / wysyłkę upominków klienta
z magazynu Nasze-Kosze
KOSZT netto UPOMIKÓW
KOSZT netto KARNETÓW / KARTEK ŚWIĄTECZNYCH
KOSZT netto KARTONÓW OCHRONNYCH rodzaj: ______
KOSZT netto PRZYGOTOWANIA
BAZY ADRESOWEJ DO WYSYŁEK INDYWIDUALNYCH
KOSZT netto TRANSPORTU
KOSZT wniesienia paczek na poziom "X"

ŁACZNIE KWOTA NETTO:

Wynagrodzenie netto Wykonawcy:
(słownie netto): ____________________________________________________________ +23% vat
Nadto oświadczam, że składając niniejsze zamówienie jestem upoważniona/upoważniony przez osoby
umocowane do działania w imieniu zamawiającego podmiotu i akceptuje warunki Zamówienia.

Za Zamawiającego

________________________________________
(pieczęć firmowa i czytelny podpis)

