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Formularz zamówień dla gimnazjum
(uzupełnia Dyrektor Szkoły lub osoba przez niego upoważniona)

Prosimy o wypełnienie obu stron formularza zamówienia i przesłanie:
e-mailem: zamowienia@operon.pl • faksem: +48 58 679 00 06 • pocztą: ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia

Kod
produktu Podręcznik Cena 

brutto

Liczba 
zamawianych 

pozycji*
Wartość Liczba

klas**

5806 • Biologia 1. Podręcznik 14 zł

5804 • Chemia 1. Podręcznik 14 zł

5807 • Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik. Dwie części. Linia I 14 zł

5809 • Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik. Linia II 14 zł

5805 • Fizyka 1. Podręcznik 14 zł

5800 • Geografia 1. Podręcznik 14 zł

5801 • Historia 1. Podręcznik 14 zł

5810 • Informatyka 1. Podręcznik 14 zł

5802 • Język polski 1. Podręcznik 14 zł

5799 • Matematyka 1. Podręcznik 14 zł

5803 • Muzyka. Podręcznik 14 zł

5813 • Plastyka. Podręcznik 14 zł

5811 • Wiedza o społeczeństwie 1. Podręcznik 14 zł

5812 • Zajęcia techniczne 1. Podręcznik       14 zł

• Zeszyty tematyczne do zajęć technicznych lub artystycznych (dwa do wyboru):

6001 Zeszyt tematyczny – zajęcia elektrotechniczne     □

14 zł

5996 Zeszyt tematyczny – zajęcia papieroplastyczne □

5997 Zeszyt tematyczny – zajęcia kulinarne □

5999 Zeszyt tematyczny – zajęcia krawieckie □

6002 Zeszyt tematyczny – majsterkowanie □

5995 Zeszyt tematyczny – zajęcia komunikacyjne □

6000 Zeszyt tematyczny – zajęcia modelarskie □

6003 Zeszyt tematyczny – nauka rysownia □

6004 Zeszyt tematyczny – zajęcia dziennikarskie □

6005 Zeszyt tematyczny – zajęcia filmowe □

5998 Zeszyt tematyczny – zajęcia fotograficzne □

2521 • Chemia 1-3. Zbiór zadań 8 zł

1025 • Fizyka 1-3. Zbiór zadań 8 zł

2204 • Matematyka 1. Zbiór zadań 8 zł

1188 • Geografia 1. Atlas 6 zł

2922 • Historia 1. Atlas 6 zł

Łączna wartość zamówienia:

*Na tę liczbę składają się: liczba uczniów oraz liczba dodatkowych egzemplarzy równa liczbie klas (USTAWA z dnia 30 maja 2014, art. 22ae ust.7)
**Liczba klas korzystających z wybranego podręcznika
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DANE DO FAKTURY

Nazwa szkoły ................................................................................................................................................................

NIP (jeśli dotyczy) .........................................................................................................................................................

Miejscowość ..................................................................................................................................................................

Ulica ..............................................................................................................................................................................

Kod Pocztowy ......................................................................... Poczta ...........................................................................

Telefon kontaktowy ................................................................. Adres e-mail .................................................................

ADRES DOSTAWY

Nazwa szkoły ................................................................................................................................................................

NIP (jeśli dotyczy) .........................................................................................................................................................

Miejscowość ..................................................................................................................................................................

Ulica ..............................................................................................................................................................................

Kod Pocztowy ......................................................................... Poczta ...........................................................................

Telefon kontaktowy ................................................................. Adres e-mail* ................................................................

Prosimy o wypełnienie obu stron formularza zamówienia i przesłanie:

e-mailem: zamowienia@operon.pl faksem: +48 58 679 00 06 pocztą: ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia

*Prosimy o podanie aktywnego adresu e-mail. Na wskazany adres wysyłane będą ważne informacje dotyczące zamówienia. 
**Zaznaczenie obowiązkowe.

lub lub

FORMA PŁATNOŚCI

• Przelew – 60 dni od daty wystawienia faktury.
□ Zobowiązuję się do terminowego uregulowania należności zgodnie z datą wskazaną na fakturze.**
□ Zapoznałem się z Ogólnymi warunkami sprzedaży i je akceptuję.**
□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo Operon Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni 

przy ul.Hutniczej 3 w celu korzystania z serwisów internetowych administratora danych, uczestnictwa w szkoleniach 
i konferencjach oraz prowadzenia badań statystycznych. Przyjmuję do wiadomości, iż moje dane osobowe będą przetwa-
rzane również w celach marketingowych. Przysługuje mi prawo dostępu do danych i ich poprawiania, a ich podanie jest 
dobrowolne. Zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości, jeśli nie zmieni się cel przetwarzania.**

□ Wyrażam zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, nr 144, poz. 1204).

 Zamówienia realizowane są zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Istnieje możliwość przesunięcia terminu dostawy na początek 
roku szkolnego 2015/2016.

□ Chcę otrzymać zamówienie na początku roku szkolnego.

......................................................................................
Miejscowość, data

......................................................................................
Czytelny podpis Zamawiającego i pieczęć


