ZALACZNIK NR 13
ZAŁĄCZNIK
zdnia
l2maja2Ol6r.
z dnia 12
maja 2016 r.
do Zarządzenia
Zarzdzenia Nr
Nr 22/2016
22/2016
Dyrektora Zakladu Karnego w
w Sierakowie
Sierakowie Śląskim
S lskim
dnia 12
12 maja
maja 2016 r.
zZ dnia
w sprawie porz4dku
porządku wewn9trznego
wewnętrznego

ZAMOWIENIE NA PACZKĘ'
PACZK
ZAMÓWIENIE
REALIZOWANĄ
REALIZOWANA W PUNKCIE SPRZEDA2Y
SPRZEDAŻY PROWADZONYM
PROWADZONYM PRZY
ZAKŁ
ZAKLADZIE
LASKI
ADZIE KARNYM W SIERAKOWIE
SIERAKOWIESŚLĄSKI
Numer
konta
punktu
sprzeda
ży: Bank
Numer konta punktu sprzeday:
BankGospodarki
Gospodarki Żywnościowej
ywno§ciowej SA
55-2030-0045-1110-0000-0381-8490
Dane skladają
skiadajacego
zam6wienie(osoba
(osobanajbliż
najblisza
cego zamówienie
sza dla skazanego):
Imi9
Imię
Nazwisko
Imi,
Imię ojca

Stopieh pokrewieństwa
Stopień
pokrewiehstwa

Adres zamieszkania:
miejscowos6)
(ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość)

Dane
Dane odbiorcy
odbiorcpaczki
aczld (skazanv:
skazan :
Imię

Nazwisko

Imię ojca

Data urodzenia

Lista urodukt6w:
Lista
roduktów:
L.p.

Nazwa produktu

Pozycja
katalogowa

Ilość

Cena brutto

Wartość

Waga
i

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Razem

(data i podpis zamawiającego
zamawiajacego))

Potwierdzenie odbioru paczki
Otrzymaem paczk9
Otrzymalem
paczkę zgodn4
zgodną z zam6wieniem
zamówieniem

(data i podpis skazanego)

POUCZENIE DLA ZAMAWIAJ CEGO PACZKE 2 YWNOSCIOWA:
1. Skazany i ukarany, zwany dalej" osadzonym", ma prawo otrzyma6 paczk9 2 ywno§ciow4, zwan
dalej" paczk" na zasadach okreslonych w nowelizacji kodeksu karnego wykonawczego zdnia 01
lipca 2015 r. - Kodeks Karny Wykonawczy, (Dz. U. Z 2015 r. poz. 396) oraz porz4dku
wewn9trznego obowi4zujacego w ZK Sierak6w Slaski.
2. Zam6wienie na paczk9 osoba zamawiajca mo2e dostarczyd:
- osobigcie do punktu sprzeday (kantyny),
ー poczt4,
- poczt4 elektroniczn4.
Realizacja paczki rozpocznie si9 po zaksi9gowaniu wplaty na waciwym koncie.
3. W przypadku braku mo2liwosci zrealizowania zam6wienia z przyczyn niezale之nych
od administracji jednostki penitencjarnej,s rodki pieni92ne wplacone na zakup paczki
2ywnogciowej zostan4 zwrcone w kwocie pomniejszej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego
przez Kantyn9 zgodnie z ni2ej zo2onym oswiadczeniem, wraz z informacj4 przyczynach odmowy
realizacji zam6wienia.

OSWIADCZENIE ZAMAWIAJ CEGO PACZK
: zam6wienia z przyczyn niezaleZnych
W przypadku braku mo liwoci zrealizowania
ou auminisiracji jeunosri peniTencjarnej, sromu piern9zne wprncone na zakup paczki 2 ywnosciowej
prosz9 zwrocic:
a) przekazem pocztowym na adres・
(imi9 i nazwisko, dokladny adres)

b) lub przelewem na konto bankowe:

ーー ~ ーー一ー ~ 一――ー ~ ーーーー ~ ー一ーー ~ ー一ーーに一ーー
(nr konta bankowego)

(podpis zamawiaj4cego)

ADNOTACJA KANTYNY:

Data zwrotu g rodk6w pieni9Znych zamawiaj4cemu

(podpis)
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