Ogólne zasady przystąpienia do akcji:
Skrzyneczkę można kupić lub otrzymać od nas za darmo. Darmowe skrzyneczki i podpaski kierujemy
głównie do miejsc pomocowych, czyli miejsc, których nie stać na jej kupno i wyposażenie.
Na to głównie przeznaczamy nasz fundacyjny budżet.
Skrzyneczka kosztuje 84.99 zł + koszt wysyłki. Jej wymiary to: 25 cm długości i szerokości, 20 cm
głębokości.
Jeżeli dane miejsce nie może pozwolić sobie na zakup, bardzo prosimy o kontakt mailowy:
rozowaskrzyneczka@gmail.com
Zamówień dokonuje się bezpośrednio u producenta. Nasza fundacja nawiązała współpracę z firmą
Supron 3, która produkuje skrzyneczki na potrzeby akcji. Cała kwota za zakup skrzyneczki trafia na
konto producenta, my jako Fundacja nie sprzedajemy skrzyneczek.
Aby złożyć zamówienie, prosimy o wypełnienie formularza zamówienia, który znajduje się na
kolejnej stronie tego dokumentu i przesłanie go na adres: sklep@supron.pl lub kontakt z:
Agnieszka Sowińska tel. +48 603 770 190
Prosimy o przesłanie informacji o złożonym zamówieniu na adres rozowaskrzyneczka@gmail.com
Gdy skrzyneczka znajdzie się w danym miejscu, dołączymy lokalizację do naszej różowej sieci i
mapki: https://tiny.pl/769fp
Z ważnych informacji: skrzyneczka nie powinna stać pusta, więc ważne jest jej regularne doglądanie,
w szkole na przykład odpowiada za to zazwyczaj Dyrekcja i/lub Rada Rodziców. W razie problemów
z zaopatrzeniem służymy pomocą. Chętnie przekażemy namiary na naszego zaprzyjaźnionego
producenta polskich podpasek z preferencyjnymi cenami.
Dodatkowo, skrzyneczka powinna wisieć na takiej wysokości, aby osoby z niepełnosprawnością
ruchową miały do niej dostęp.
SZKOŁY: W szkole na powieszenie skrzyneczki jest wymagana (ustna) zgoda Dyrekcji. Wzór pisma,
którym można się posiłkować przy wnioskowaniu o zgodę, jest do pobrania tutaj: KLIK!

DZIĘKUJEMY!
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania i wątpliwości, prosimy o kontakt mailowy:
rozowaskrzyneczka@gmail.com

FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Faktura – wypełnić dane do faktury i dane do wysyłki

Paragon – wypełnić dane do wysyłki

Dane do faktury (Nabywca/Płatnik):

Dane do wysyłki (Odbiorca):

NIP
…………………………..……………………………..
Nazwa: …………………………..……………………………..
Dane adresowe:
…………………………..
…………………..

Nazwa/Odbiorca przesyłki: …………………………..
………………………………………...

Kod pocztowy: …………………………..…………………..
Miasto: ………………………….…………………………......
e-mail: …………………………..…………………………….

Dane adresowe:
……………………

…………………………..

Kod pocztowy …………………………..……………………
Miasto: ………………………….…………………………........
Telefon:…………………………..
……………………………….

Nazwa towaru:
… szt.

RÓŻOWA SKRZYNECZKA – stosowana wewnątrz budynku:

69,10 zł/netto/szt. – 84,99 zł/brutto/szt.

… szt.

RÓŻOWA SKRZYNECZKA – stosowana na zewnątrz budynku:

89,43 zł/netto/szt. – 110,00 zł/brutto/szt.

Wysyłka:

Kurier - paczka (1 – 4 szt.): 25,00 zł/netto – 30,75 zł/brutto
Kurier – półpaleta (5 - 8 szt.): 100,00 zł/netto – 123,00 zł/brutto
Kurier – paleta (9 - 30 szt.): 120,00 zł/netto – 147,60 zł/brutto
odbiór osobisty w o/Radom ul. Sadownicza 6 26-600 RADOM: 0,00 zł
odbiór osobisty w o/Warszawa ul. Szanajcy 16 lok. 56 03-481 WARSZAWA: 0,00 zł
odbiór osobisty w o/Gdańsk ul. Uczniowska 52 80-530 GDAŃSK: 0,00 zł
odbiór osobisty w o/Poznań ul. Św. Michała 100 biuro 305, 61-005 POZNAŃ: 0,00 zł

*od 31 szt. – wysyłka na koszt Supron 3

Płatność:

Przedpłata – faktura proforma
Przelew 14 dni - dotyczy jednostek budżetowych
Pobranie - płatne kurierowi przy odbiorze towaru
Gotówka/Karta - płatność przy odbiorze osobistym w oddziale

* - Rady Rodziców, osoby fizyczne i prawne - wystawiane są tylko paragony fiskalne
- Szkoły oraz jednostki budżetowe - wystawiane są faktury Vat

…………………………………………
Data zamówienia

…………………………………………
Podpis zamawiającego

*Informacja RODO dostępna na stronie: www.sklep.supron.pl/informacja-rodo

___________________________________________________________________________________________________________

