Zamówienie z dnia:
Realizacja zamówienia - data wyjścia z magazynu Nasze Kosze:
Zamawiający:
Nazwa Firmy
Kod, miasto
Ulica
NIP
Osoba prowadząca

Telefon:

Wykonawca:
Nazwa Firmy

Smak Polskiej Tradycji Sp. z o.o.

Kod, miasto

05-840 Brwinów

Ulica

Piłsudskiego 23A

NIP

534-21-00-693

Osoba prowadząca

Czajkowska Katarzyna

Telefon: 601079999

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

Suma upominków

NaszeKosze.pl – własność
Smak Polskiej Tradycji Sp. z o.o.
Ul. Piłsudskiego 23a, 05-840 Brwinów

Ilość:

Cena
netto / szt.

Łącznie netto:

ŁĄCZNA KWOTA
NETTO:

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

USŁUGI DODATKOWE: Karnety, Kartki świąteczne
Dostarcza zamawiający

Ilość:

Kartka
Karnet o wym.: 55mm x 85mm
Wykonawca przedstawia wzór karnetu do
akceptacji.

Realizacja po stronie
wykonawcy

Pojedyncza kartka
A6
Składana kartka
świąteczna

Karnet

Cena netto
0,80zł +23%VAT

Ilość:

Karnet nr.:

Ilość:

Kartka nr.:

Ilość:

Cena netto
1,70zł +23%VAT

(z formatu A5 na format
A6) – od ilości 100 szt.

LOGISTYKA
Pakowanie:
Pojedynczo:

Zbiorczo:

Wg wytycznych

Każdy upominek spakowany jest w
osobny karton. (Karton A,B,C)
Upominki pakowane zbiorczo w
karton, ilość w kartonie od
wielkości upominku.
(Karton B lub C)
Standard pakowania podany przez
klienta:
Pakowanie wg wymagań klienta.
Pakowanie wg. Przesłanej listy
adresowej (25,00-320,00+ vat23%)

Karton mały "A"

Karton średni "B"

Karton duży "C"

Koszt netto - 3,00zł na 1szt

Koszt netto - 5,00zł na 2-3szt

Koszt netto - 7,00zł na 4-6-8-18szt

TRANSPORT:
Odbiór osobisty : koszt 0zł

Data odbioru:

Odbiór zamówienia z siedziby firmy
„Nasze Kosze” Brwinów ul.
Piłsudskiego 23A (8:00-16:00)

Dane osoby upoważnionej /
firmy transportowej:

Odbiór zamówienia za pomocą firmy
kurierskiej

Nazwa firmy Kurierskiej:

Dostawa zamówienia do wyznaczonego miejsca na terenie kraju
Data dostawy:
Dostawa w 1 miejsce:

Lista wysyłkowa

Wg wytycznych klienta

NaszeKosze.pl – własność
Smak Polskiej Tradycji Sp. z o.o.
Ul. Piłsudskiego 23a, 05-840 Brwinów

Firma, Adres dostawy:
Imię i nazwisko osoby
kontaktowej:
Numer telefonu:
Na podstawie przesłanej bazy
adresowej wg wzoru:
(25,00-320,00+ vat23%)
Indywidualne ustalenia:
Bezpośrednia dostawa na
ustalona godzinę, dostawa z
wniesieniem na do biurowca
(25,00-320,00 + VAT), inne ….

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

UWAGI: Odbiorca upominków jest zobowiązany do sprawdzenia zawartości przesyłki przy
kurierze

Podsumowanie Finansowe:
Warunki płatności:
Przedpłata 100% na podstawie wystawionej Faktury VAT (lub f-ry pro-forma)
Złożenie podpisu na zamówieniu oraz wpłata przedpłaty uruchamia proces wydania/wysyłki
upominków z magazynu NASZE KOSZE. Prosimy o przemyślane Zakupy ponieważ Upominki
są przygotowywane na indywidualne Państwa zamówienie i nie ma możliwości anulowania
złożonego zamówienia.
Koszt Upominków
Koszt
Karnetów/Kartek świątecznych
Koszt wstążki z LOGO Firmy
Koszt graweru LOGA
Koszt kartonów ochronnych
Koszt TRANSPORTU:
Łącznie kwota netto :

Wynagrodzenie netto Wykonawcy:
(słownie):
Ponadto powierzamy do firmy "SMAK POLSKIEJ TRADYCJI SP. Z O.O."
bazę adresową w ilości ..……………BRAK…………….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.
Nadto oświadczam, że składając niniejsze zamówienie jestem upoważniona/upoważniony przez osoby
umocowane do działania w imieniu zamawiającego podmiotu i akceptuje warunki zamówienia

………………………………………………………………………………………………………

CZYTELNY PODPIS ZLECENIODAWCY
wraz z pieczątką Firmy
NaszeKosze.pl – własność
Smak 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

