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Tisztelt Polgárőr Egyesületek!
Az Országos Polgárőr Szövetség és az Orna Gift Kft. 2010. december 29. napján a polgárőr
jelvények gyártására keretszerződést kötött.
A szerződés 3. pontjában a rendelés menete az alábbiak szerint lett meghatározva:
3./ Megrendelés és a Szállítás menete:
-

a megrendeléseket a települések Polgárőr Egyesületei – mint közvetlen
MEGRENDELŐK – az OPSZ honlapjáról letölthető űrlap alapján, azt kitöltve (a pontos
darabszám, számlázási cím, ügyintéző, és annak elérhetősége feltüntetésével)
elküldik az illetékes Megyei / Fővárosi Polgárőr Szövetségnek

-

a Megyei / Fővárosi Polgárőr Szövetség ellenőrzi a beérkezett igények
jogosultságát, és ha azt rendben találta, ellenjegyezte, lebélyegezte, akkor elküldi a
Gyártónak mint megrendelést

-

a megrendeléseket a Gyártó csak írásban fogadja el, melynek módjai lehetnek emailban, FAX.on vagy levélben.

-

A szerződés hatálybalépésével egy időben az OPSZ megadja a Gyártónak a
jelvények kezdő sorszámát megyénkénti bontásban.

-

A megkapott induló sorszámok alapján a Gyártó folyamatosan emelkedő
sorrendben készíti el megyénkénti bontásban a felmerülő jelvény igényeket.

-

A Gyártó a Megyei / Fővárosi Polgárőr Szövetségektől megkapott megrendelések
alapján Díjbekérőt küld a MEGRENDELŐ Polgárőr Egyesületeknek

-

az egyesületek a Díjbekérő alapján előre fizetnek (átutalással, banki befizetéssel
vagy postai úton) közvetlenül a Gyártónak

-

az összeg megérkezésekor a Gyártó egy előleg számlát állít ki, és 20 munkanapon
belül a Gyártó köteles a jelvényeket a Megrendelő Egyesületnek (megrendelő
lapon a megadott szállítási címre) leszállítani a Megrendelő nevére kiállított
végszámlával együtt

-

a Gyártó szállításonként aktuális postaköltséget számít fel. A teljesítés helye (a
jelvények átadásának helye) a megrendelő által a megrendelő lapon megadott
szállítási cím.

Bank: OTP Bank 1133 Budapest, Tátra u. 10.

Számlaszám:11713005-20398837 Adószám: 13690711-2-41

ORNA GIFT KFT.
Székhely: 1039 Budapest, Koltói Anna u.2 Telefon, fax: 340-3656, 350-8599, 350-8394
Telephely: 2000 Szentendre, Kőzúzó utca 5/a Telefon, fax: 06-26-500-285, 06-26-500-286
E-mail: orna@orna.hu Internet: www.orna.hu

Orna Gift Kft. részéről a kapcsolattartó: Nagy Ferenc
Sürgős esetekben az elérhetőség: 06-30-942-8060
Normál esetekben az alábbi elérhetőségeken kaphatnak információt a rendeléssel, a
szállítással, számlázással kapcsolatban.
Tel/FAX: 06-26-500-285 vagy 06-26-500-286
e-mail: orna@orna.hu, ornagift@gmail.com
Postázási cím: 2000 Szentendre Kőzúzó utca 5/A.
A díjbekérőn szereplő összeget fizethetik az alábbi módokon:
1. OTP Bank NyrRt. (133 Budapest Tátra utca 10.) által vezetett 11713005-2039883700000000 számú bankszámlára átutalással. Amennyiben nem rendelkeznek
bankszámlával, akkor bármelyik OTP fiókban erre a számra befizethető az összeg.
2. Piros postai utalványon a postázási címre.
Szentendre, 2011. január 12.
Tisztelettel:
Nagyné Machovitsch Márta
ügyvezető igazgató
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