Formularz zamówienia MBiotix HBI/ MBiotix HBI caps
Wypełniony i podpisany formularz należy przesłać na adres: zamówienia@humanbiome.com. Zamówienia realizujemy wyłącznie po przesłaniu formularza zamówień z
podpisem osoby zamawiającej. Zamówienia telefoniczne lub procedowane w innej formie
muszą zostać sformalizowane na niniejszym dokumencie.

ZAMAWIAJĄCY:
Data złożenia zamówienia:
__ __ / __ __ / __ __ __ __
Dane Instytucji zamawiającej:
Nazwa Instytucji:

Numer klienta (jeśli
dotyczy):

Adres wysyłki:
NIP:

Osoba kontaktowa:

Miasto

Kod pocztowy:

Poczta:

Dane zamawiającego (umocowanego do składania zamówień):
Imię i nazwisko:
Numer telefonu:
Adres e-mail:

Adres e-mail, na który zostanie wysłana fv

Dodatkowe informacje/ uwagi (piętro, oddział, nr gabinetu, lokalizacja apteki szpitalnej,
inne szczegóły dotyczące miejsca dostawy):

Dane do faktury (jeśli inne niż zamawiającego):
Nazwa, adres:

NIP:

Data, podpis i pieczątka zamawiającego
………………………………………………………..
HUMAN BIOME INSTITUTE Sp. z o.o.
80-137 Gdańsk, ul.Starodworska 1
KRS 0000822261 NIP: 5833384760 REGON: 5833384760
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ZAMÓWIENIE:
PRODUKT

OPIS PRODUKTU

ILOŚĆ (wpisz
liczbę zestawów)

MBiotix HBI

Zestaw strzykawkowy o objętości ok 200ml (dwie
strzykawki po ok. 100ml każda), dla jednego
pacjenta do podania jednorazowego

MBiotix HBI caps

Zestaw zawierający kapsułki (ok. 30- 60 szt.), dla
jednego pacjenta do podania jednorazowego

Przesyłka (zaznacz krzyżykiem jedną opcję)1:
Przesyłka
Wysyłka w ciągu 5 dni roboczych, obowiązuje
150zł
1
standardowa
dla zamówień złożonych do czwartku do
(w suchym lodzie) godziny 10:00
Przesyłka
Wysyłka w ciągu 2 dni roboczych, obowiązuje
300zł
1
express
dla zamówień złożonych do czwartku do
(w suchym lodzie) godziny 10:00
Dodatkowe uwagi, ustalenia dotyczące kosztów przesyłki, terminu przesyłki

UWAGA!: Ze względów bezpieczeństwa nie wysyłamy produktów w piątki, soboty oraz dni
świąteczne. W przypadkach zagrożenia życia prosimy o kontakt bezpośredni.

Human Biome Institute dokłada wszelkich starań, by przesyłka dotarła do Państwa na czas.
Wszelkie uwagi prosimy zgłaszać na adres zamowienia@human-biome.com, hbi@humanbiome.com
PRODUKT DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE POD KONTROLĄ PERSONELU MEDYCZNEGO.
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W przypadku zamówienia ≥ 5 preparatów przesyłka GRATIS,
zamówienia@human-biome.com
www.human-biome.com

ver. 2.0 marzec 2021
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