
POLSKI   ZWIĄZEK  HODOWCÓW   GOŁĘBI  RASOWYCH 
                  i  DROBNEGO  INWENTARZA
        30- 045 Kraków, ul. Królewska 52/10, tel.  503 039 284 

         ZAMÓWIENIE Nr 1 – 2 - 3 – 4  ……..          
    na obrączki  oraz  znaczki dla królików na 2020 rok              

         
                                          Numer zamówienia nadany przez PZHGRiDI …………..

Zamawiający – nazwa organizacji / pieczątka /                  Nr organizacji   ......
Adres siedziby: …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
NIP ………………………….                                      REGON ………………………
1.Obrączki

nr 3 szt. nr 12 szt.
nr 4 szt. nr 13 szt.
nr 5 szt. nr 14 szt.
nr 6 szt. nr 15 szt.

nr 6,5 szt. nr 16 szt.
nr 7 szt. nr 18 szt.
nr 8 szt. nr 20 szt.
nr 9 szt. nr 22 szt.
nr 10 szt. nr 24 szt.
nr 11 szt. nr 27 szt.

                                                                                          
                                                                                   Razem  obrączki  szt.  ……………..     

2. Znaczki  dla królików szt. :  …………        

Cena obrączki : 1zł/szt.  za 1 i 2 zamówienie , 3-cie i następne 1,50zł/szt.,                 
Koszt wysyłki za obrączki ponosi odbiorca: do 1000szt - 15zł, 1001 - 5000szt. - 25zł. 
5001 -10 000 szt.-30zł, powyżej 10 000 szt..- 40zł.
Cena znaczków rodowych na króliki 1 zł/szt. za każde zamówienie. Koszt wysyłki  15 zł.                   
Zapłata przelewem po otrzymaniu faktury na konto PZHGRiDI z dopiskiem: obrączki, znaczki ,  
numer faktury i numer organizacji. Realizacja zmówienia do 30 dni od daty jego otrzymania.
Każda organizacja ma obowiązek prowadzenia ewidencji obrączek i znaczków wydanych swoim 
członkom.
Uwagi:
- osoby upoważnione do odbioru przesyłek wyrażają zgodę  PZHGRiDI na przetwarzanie     
   danych osobowych zgodnie z RODO w celu realizacji zamówienia.                                                   
- obowiązuje własnoręczny podpis adresata oraz prezesa lub osoby upoważnionej.

Podpis adresata: …………………………………………………………………………

       

     
          podpis prezesa   
      lub osoby upoważnionej                  

Zamówienie należy przesłać na adres: Godfryd Kuryło, ul. ks. Piotrowskiego 20 , 62-005 

Owińska , tel. 601-770-370, 61/8120-252 , email : wangod@wp.pl

ADRES WYSYŁKOWY : ADRESAT

Imię i nazwisko ………………………………………………...

Adres :………………………….. ………….. …………...........

 ………………………………………………………………….

 Telefon…………………  email ……………………………..


