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Data złożenia zamówienia

DANE ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający 

Punkt Informacji Miejskiej 
halo! Rybnik 

Jana III Sobieskiego 20
44-200 Rybnik

Osoba fizyczna Firma Instytucja

Nazwa

Imię i nazwisko

Adres

Nr telefonu do kontaktu

Adres e-mail

CHARAKTERYSTYKA 
ZAMAWIANEGO PRODUKTU

Kolorystyka tabliczki: białe tło, czarne napisy, cyfry i znaki, kolorowe logo heraldyczne Rybnika. 

Ulica Numer

Rozmiar tabliczki

15 cm x 15 cm x 3 cm 20 cm x 20 cm x 3 cm 30 cm x 30 cm x 3 cm

sztuk sztuk

OPIS PRODUKTU

o Tradycyjna tablica adresowa z blachy emaliowanej, wypalana piecowo w temperaturze około 800 C. 
Ma ona charakterystyczny połysk i powierzchnię, a litery, cyfry i znaki są lekko wypukłe, przez wypalanie 
mają nie do końca doskonały kształt. Ta nieco już archaiczna, odwołująca się do przemysłowych tradycji 
miasta technologia użyta będzie do wykonania Państwa tablicy adresowej – o uwspółcześnionej, 
prostopadłościennej, skrzynkowej konstrukcji. Do tablicy dołączona jest małoinwazyjna ramka montażowa, 
która ułatwi jej pozycjonowanie na elewacji lub murze. Ramka zapewni trwałą ekspozycję na Państwa posesji 
tego małego dzieła sztuki rzemieślniczej.

cena 

sztuk

cena / brutto

suma 

/ brutto cena / brutto

/ brutto suma / brutto suma / brutto

dla oszczędności miejsca nie używamy skrótów „ul.”, „pl.” ani imion / tytułów patronów

np. RSM, ZGM, Wspólnota

Opcjonalnie administrator / zarządca



Czas realizacji zamówienia 

Dostawa 

Płatność 

Dokument księgowy

Dane do wystawienia faktury VAT

Instytucja, firma

Adres

NIP
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60 dni

Przy składaniu zamówienia

Paragon Faktura

Odbiór osobisty w Punkcie Informacji Miejskiej 
halo! Rybnik, Jana III Sobieskiego 20, Rybnik 44-200

Podpis Zamawiającego Podpis przyjmującego 
Zamówienie

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji powyższego zamówienia 
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych)". 

Miejscowość, data

liczonych od dnia wpłaty 
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