ZAMÓWIENIE nr
z dnia
(dd-mm-rrrr)

z dostawą w dniu
(dd-mm-rrrr)

Zamawiający:

(prosimy wypełnić pola lub pieczątka firmowa)

Nazwa firmy
Adres firmy
NIP

Wykonawca:

BUSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z
siedzibą w Brwinowie 05-840, przy ul. Piłsudskiego 23a , NIP 534 –
21 – 00 – 693, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XXI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000131862.

Przedmiot zamówienia:
Symbol zestawu
upominkowego

Nazwa

Ilość
szt.

Cena
netto zł

Zdjęcie oraz skład zestawu wg załącznika.
Wykonawca zastrzega sobie moŜliwość modyfikacji składu zestawu w przypadku braków
w asortymencie producenta za zgodą i akceptacją zamawiającego.

Dodatkowe informacje:
W zaleŜności od wyboru zostaw właściwą opcję TAK lub NIE
Dostarcza
Zamawiający

Wykonawca

Karnet z nadrukiem wym.
85x55mm
(w przypadku innego formatu
prosimy o podanie wymiarów)

TAK/ NIE

TAK/ NIE

TAK/ NIE

Kartka Świąteczna

TAK/ NIE

TAK/ NIE

TAK/ NIE

Inne

TAK/ NIE

TAK/ NIE

TAK/ NIE

TRANSPORT:
Zaznacz wybrany sposób pakowania
Pojedynczo

Zbiorczo

TAK/ NIE

TAK/ NIE

Folia ochronna bąbelkowa
TAK/ NIE

WYSYŁKA- rodzaj transportu:
Zaznacz odpowiednio wybór
Firma kurierska

TAK/ NIE

Odbiór własny

TAK/ NIE

Poczta Polska

TAK/ NIE

Transport firmy
Buster

TAK/ NIE

DOSTAWA:
Termin dostawy
Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica, numer
Imię i nazwisko
osoby kontaktowej
Telefon do osoby
kontaktowej
W przypadku dostawy w więcej niŜ jedno miejsce, powyŜsze dane prosimy o przesłanie w
formie pliku (Excel, Word).

Warunki płatności:
* Płatność 100% naleŜności przed realizacją zamówienia na podstawie wystawionej
faktury VAT.
* Zaliczka w wysokości 70% wartości zamówienia płatna na podstawie proformy przed
rozpoczęciem realizacji zamówienia. 30% płatne przed odbiorem/wysyłką zamówienia.
Wystawcą faktur jest firma Buster – właściciel NaszeKosze.pl

Wynagrodzenie netto Wykonawcy:

Symbol zestawu
upominkowego

Ilość
szt.

Cena/szt.

Łącznie kwota zł

Opakowania ochronne
(karton + folia bąbelkowa)
Transport

Netto wartość zamówienia
Słownie:

Nadto oświadczamy, Ŝe składając niniejsze zamówienie jesteśmy upowaŜnieni przez
osoby umocowane do działania w imieniu zamawiającego podmiotu.

Za Zamawiającego

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

Akceptuję treść i warunki zamówienia.

Za Wykonawcę
…………....................................................
(pieczęć firmowa i czytelny podpis)

ZAŁĄCZNIK
Symbol i zdjęcie zestawu upominkowego:

Nazwa i skład zestawu:
•

W przypadku braków w asortymencie producenta poniŜsze produkty ulegają za
zgodą i akceptacją Zamawiającego zmianie:
1.

