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FORMULARZ ZAMÓWIENIA 
ZAMAWIAJĄCY WYPEŁNIA TYLKO BIAŁE POLA 

 
………………………………………………….. 

Miejscowość i data  
 

Dane zamawiającego (dane do faktury) 

Nazwa firmy  

Adres  

NIP  Osoba kontaktowa  

Telefon  Adres e-mail  

 

Dane do wysyłki (zostawić puste, jesli takie jak dane do faktury) 

Nazwa firmy / Imię 
i nazwisko 

 

Kod pocztowy   Ulica i nr   

Miejscowość  Telefon  

 

Zamawiane produkty 
(wystarczy wypełnić słownie model, wysokość, kolor i mechanizm LUB wpisać kod produktu) 

Lp Model Rozmiar Kolor Mechanizm Kod Produktu Ilość Cena jedn. 
netto 

Wartość 
cał. netto 

Wartość 
cał. brutto 

1       x x x 

2       x x x 

3       x x x 

4       x x x 

5       x x x 

6       x x x 

7       x x x 

8       x x x 

9       x x x 

10       x x x 

11       x x x 

12       x x x 

14       x x x 

 

………………………………………………….. 
Podpis zamawiającego 
 
 
 
………………………………………………….. 
Podpis przyjmującego 

  
Wartość razem netto x 

Wartość razem brutto (do zapłaty) x 

 
Czas realizacji (dni) x 

 
Termin realizacji (data) x 

 
 

 
WARUNKI ZAMÓWIENIA 
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Minimalna wielkość zamówienia: 
Minimalna wielkość zamówienia wynosi 30 sztuk. Zamawiający otrzymuje możliwość wyboru różnych wersji 
kolorystycznych w ramach minimalnej wielkości zamówienia ale tylko w ramach jednego modelu i rozmiaru. W 
przypadku chęci zamówienia kolejnego modelu lub rozmiaru, dla każdego minimalna wielkość zamówień wynosi 30 szt.  
 
Proces zamówienia: 

1. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić pola oznaczone na biało w pliku Formularz Zamówienia (kliknij 
aby pobrać). 

2. Nazwy młynków oraz kody można znaleźć w katalogu internetowym na stronie www.mlynki.pl/katalog (kilkając 
wybrane modele, kod wyświetli się w prawym dolnym rogu) lub przepisując z drukowanego katalogu, który 
można pobrać na www.mlynki.pl/katalog-druk. 

3. Formularz zamówienia należy wysłać na adres biuro@mlynki.pl. 
4. Po otrzymaniu zamówienia, nasz pracownik skontaktuje się  z państwem w celu potwierdzenia przyjęcia 

zamówienia do realizacji, przedstawienia terminu realizacji oraz dostarczenia faktury pro forma. 
5. Fakturę pro forma należy opłacić w wyznaczonym terminie. Zamówienie zostanie zrealizowane po otrzymaniu 

wpłaty. 
6. Istnieje możliwość wysyłki towaru za pobraniem oraz płatności kurierowi przy odbiorze. W takim przypadku 

Faktura Vat znajduje obok pudełka. 
 
Płatności: 
Przedpłata na konto po otrzymaniu faktury pro forma lub płatność kurierowi przy odbiorze. 
 
Wysyłka: 
Wszystkie zamówienia realizowane są kurierem na koszt producenta. 
 
Czas realizacji: 

1. Producent posiada magazyn w którym dostępne są tylko niektóre modele oraz kolory. Stan magazynu zmienia 
się codziennie. W przypadku dostępności zamówionych młynków w magazynie producenta, czas realizacji 
wynosi 2 dni robocze. 

2. W przypadku braku dostępności zamówionych modeli lub kolorów w magazynie, czas realizacji dowolnego 
koloru tradycyjnego to od 2 do 14 dni, koloru nowatorskiego od 2 do 30 dni. 

3. Większość kolorów nowatorskich nie jest dostępna w magazynie, dlatego zalecamy zamawiać mix kolorów, 
gdzie producent zapewnia najszybsza możliwą realizacje, wybierajac najszybciej dostępne kolory. 

4. Jeżeli zamówienie dotyczy konkretnego koloru nowatorskiego, a nie znajduje się on w magazynie producenta, 
minimalna ilość zamówienia tego modelu, rozmiaru i koloru to 30 szt. 

 
Rabaty: 
Jeżeli łączna wartość jednego zamówienia 10 000 zł netto, zamawiającemu przysługuje dodatkowe 3% 
rabatu na wszystkie zamówienia w kolejnym miesiącu. Rabaty przechodzą na kolejne miesiące. Kwalifikacje 
do rabatu należy zgłosić przy zamówieniu. 
 
Zwroty: 
Producent wymienia wszystkie uszkodzone młynki na nowe. Chęć wymiany należy zgłosic na biuro@mlynki.pl, a 
następnie wysłać młynek na adres producenta. 
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