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prorom@prorom.com.pl 

DRUK ZAMÓWIENIA 1 

2018 

Miejscowość ............................ data ................. .

ZAMÓWIENIE Data wręczenia: 

pieczęć zamawiającego - dane do faktury 

NIP: ........................................... . 

pkt.1- wybór wersji 

wersja nazwa 

1 oprawa gratulacyjna ze zdjęciem grupowym 

2 oprawa gratulacyjna z tableau 

3 oprawa gratulacyjna 

7 etui introligat. z podkładem drewnianym 

8 oprawa twarda A4+ 

9 oprawa gratulacyjna z medalem 

10 etui introligatorskie z medalem 

dodatek etui introligatorskie na ramę 

........................... 2018 r. 

kolor ilość cena wartość uwagi 
jednostkowa zamówienia 

bordo 

imienne opracowanie wkładki TAK/NIE 

bordo 

bordo 

bordo 

pkt 2 - wybór wariantu treści podziękowań - dotyczy wersji 1, 2, 3, 7 

treść podziękowań 

wariant A □ nazwiska w CELOWNIKU (komu?) wariant E □ nazwiska w MIANOWNIKU (kto?) 

wariant B □ nazwiska w DOPEŁNIACZU (kogo?) wariant F □ nazwiska w MIANOWNIKU (kto?) 

wariant C □ nazwiska w MIANOWNIKU (kto?) wariant G □ nazwiska w MIANOWNIKU (kto?) 

wariant D □ nazwiska w CELOWNIKU (komu?) wariant H □ nazwiska w CELOWNIKU (komu?) 

inna treść 
D 

w przypadku innej treści (spoza naszych szablonów) - do ceny 1 szt. wyrobu należy doliczyć 5 zł

(spoza szablonów) własną treść prosimy przesiać e-mailem w programie Word (rozszerzenia DOC lub DOCX) 

DOKŁADNE DANE TELEADRESOWE - WYSYŁKOWE 

kod ............... miejscowość ................................................................................... . 

ulica ............................................................................................................... . 

kontakt personalny z: .............................................................................................. . 

telefon ........................................... telefon komórkowy ........................................... . 

e-mail: .................................................................... (do przesiania projektu podziękowań do akceptacji) 

UWAGI: 

podpis zamawiającego 
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