"Б О Н И Т А С Т И Л " Е О О Д
1303, София, ул. "Овчe поле" № 122, тел./факс 02 / 891 39 94,
e-mail: bonitastyle@abv.bg, web site: bonitastyle.com

Ценово предложение по артикули
ЗА ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА УЧЕНИЧЕСКИ УНИФОРМИ
ЗА 3.ОУ " Братя Миладинови " гр. Гоце Делчев
ЗА УЧЕБНАТА 2018 / 2019 год.
АРТИКУЛ

МАТЕРИАЛ/ ЦВЯТ/ СЪСТАВ

М О М Ч Е Т А / М О М И Ч Е Т А 1 - 7 клас

ЦЕНА с лого /1 бр./
/ лв. с вкл. ДДС/

р.110-140

р.146-194

СУИТЧЕР с качулка - триконечна вата с памучна подплата

100% памук тъмносин с резедава
подплата

38.00

40.00

БЛУЗА тип "Лакоста" с дълъг ръкав - едноцветна с маншети /
цветен кант на яката

пике 100% памук, резедава с тъмносин
кант на яката

23.30

24.90

БЛУЗА тип "Лакоста" с къс ръкав - едноцветна с маншети /
цветен кант на яката и маншетите

пике 100% памук, резедава с тъмносин
кант на яката и маншетите

22.30

23.30

13.50

14.50

ТЕНИСКА с къс ръкав - едноцветна с маншети / от материала
сингъл 100% памук, резедава
на подплатата на суитчера
УСЛОВИЯ ПО ОФЕРТАТА:

1. Посочените единични цени в настоящата оферта са с вкл. ДДС и са в сила от 01.01.2018 год.;
2. Единичните цени по артикули са калкулирани за договорените с училището основни материали. В случай, че Клиентът желае
промяна на предвидените модели, както и на посочените в офертата материали, цените се предоговарят;
3. Единичните цени в настоящата оферта включват индивидуално / поименно / комплектоване при предаване на поръчката с
етикети с името на ученика;
4. Посочените цени са с включени всички разходи по доставката до адреса на Възложителя за групирани поръчки; При
индивидуална поръчка и при поръчки под 500.00 лв. без ДДС разходите по доставката са за сметка на Поръчващия;
5. Единичните цени в настоящата оферта са базови и са валидни за наличните на склад количества и при изработка на
облекла по еталон със стандартни размери при изработване на групови поръчки;
При необходимост от нанасяне на корекции върху основната конструкция и/или изработване на облекло по индивидуални
размери, както и при изрично желание от страна на Клиента за промяна на базовата конструкция, цените се променят както
следва:
▪ БАЗОВА ЦЕНА - посочените в офертата цени за голямата ръстова група (р.146 - 194); за наличности и изработване на облекла
със стандартни размери при групови поръчки, в сроковете, договорени с ръководството на училището;
▪ + 15% върху базовата цена - за корекции върху стандартния размер при групови поръчки /скъсяване, удължаване, стесняване и
др. леки корекции/;
▪ + 25% върху базовата цена - за изработване по индивидуални размери при групови поръчки ;
▪ + 35% върху базовата цена - за изработване по индивидуални поръчки с промяна на конструкцията на посочените в
офертата модели от униформата /стандартни и по индивидуален размер /; за поръчки, подадени и изработени самостоятелно,
извън груповата поръч
6. Отстъпки: При поръчка на униформата до 30 юни: ТО 5% за всички ученици;
7. Начин на плащане : Аванс в размер на 50% от общата цена на поръчката; Окончателно плащане - при получаване на
цялата поръчка.
8. Гаранционни условия: “БОНИТА СТИЛ” е сертифицирана и прилага система за управление на качеството ISO 9001:2008. В
съответствие с изискванията на тази система и прилаганите процедури, "БОНИТА СТИЛ" гарантира, че всички произведени от
фирмата продукти отговарят на изискванията на БДС и Европейските стандарти за безопасност и качество на стоките и услугите.
Всички оферирани тук артикули са с гаранционен срок в рамките на шест месеца . Действието на тази гаранция се простира
върху всички използвани материали при установени фабрични дефекти, както и върху качеството на изработка на артикулите, при
спазени всички предписани от производителя изисквания по отношение на третиране и съхранение на облеклата. Гаранцията не
отнася за механични и химични увреждания на тъканите, причинени от Клиента при употреба и третиране.

9. Рекламация: Закупената стока може да бъде заменена или върната при установен фабричен дефект в срок до 30 дни от датата
на получаването й срещу бланката за поръчка. Върнатата стока трябва да бъде с оригинална опаковка и етикет. Не се приемат
облекла с механични и химични дефекти, причинени от Клиента при употреба и третиране.
10. Сроковете за изпълнение на индивидуални поръчки се договарят за всеки конкретен случай. Срокът за изработка на поръчки,
подадени през месеците Август и Септември е 30 до 60 дни.
10.01.2018г.

гр. София

БОНИТА СТИЛ ЕООД

