ZAMÓWIENIE NA PACZKĘ ŻYWNOŚCIOWĄ
(składane przez osobę najbliższą osadzonego)
realizowaną w punkcie sprzedaży prowadzonym przy Areszcie Śledczym w Opolu Oddziale Zewnętrznym w Opolu przez Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej
"MAZOVIA" z siedzibą w Warszawie, ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa, tel. 22 328 60 01.
Numer konta punktu sprzedaży: BGK o/Warszawa 57 1130 1017 0020 1458 9320 0015
(Tytuł: OZ OPOLE - paczka żywnościowa dla: [imię, nazwisko, imię ojca, data urodzenia])
DANE OSOBY NAJBLIŻSZEJ OSADZONEGO:
IMIĘ
NAZWISKO

IMIĘ OJCA

STOPIEŃ POKREWIEŃSTWA

ADRES ZAMIESZKANIA

DANE ODBIORCY PACZKI:
IMIĘ

NAZWISKO

NUMER TELEFONU (OPCJONALNIE)

IMIĘ OJCA

DATA URODZENIA

LISTA PRODUKTÓW:
L.P.

NAZWA PRODUKTU

POZYCJA
KATALOG.

ILOŚĆ

CENA
BRUTTO

WARTOŚĆ

WAGA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19
20.
RAZEM:
………………………..………………………………………………………….
data i podpis zamawiającego

POTWIERDZENIE ODBIORU PACZKI
Otrzymałem paczkę zgodną z zamówieniem
………………………………………………..………………………………….
data i podpis osadzonego

INFORMACJE DLA OSOBY ZAMAWIAJĄCEJ PACZKĘ:
1. Skazany, tymczasowo aresztowany i ukarany, zwany dalej „osadzonym”, ma prawo otrzymywać paczkę
żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe, na zasadach określonych
w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny wykonawczy (tj. Dz. U. z 2018 r, poz. 652, z późn. zm.) oraz
aktach wykonawczych do ustawy.
2. Zamówienia na paczkę żywnościową należy dostarczyć:
 bezpośrednio do punktu sprzedaży,
 drogą pocztową: Areszt Śledczy w Opolu - Oddział Zewnętrzny w Opolu, ul. Partyzancka 72, 45-853 Opole z
dopiskiem "Kantyna".
3. Zamówienie sporządza się na podstawie listy produktów obowiązującej dla Aresztu Śledczego w Opolu - Oddziału
Zewnętrznego w Opolu.
4. Zamówienie jest realizowane po pokryciu kosztów przygotowania paczki żywnościowej.
5. Koszty zamówienia na paczkę żywnościową mogą być pokryte przez osobę najbliższą bezpośrednio w punkcie
sprzedaży lub wpłacone na konto Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej "MAZOVIA" w Warszawie.
Do zamówienia przesyłanego drogą pocztową należy dołączyć dowód wpłaty.
6. W wypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od podmiotu realizującego
zamówienie, środki pieniężne zostaną zwrócone w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu
pocztowego, zgodnie z niżej złożonym oświadczeniem, wraz z informacją o przyczynach odmowy realizacji
zamówienia.
OŚWIADCZENIE OSOBY ZAMAWIAJĄCEJ
W wypadku braku możliwości realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od podmiotu realizującego, środki
pieniężne wpłacone na zrealizowanie paczki żywnościowej proszę zwrócić:
1. Przekazem pocztowym na adres*:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
imię, nazwisko, kod pocztowy, miasto, ulica, numer domu, numer lokalu

2. Przelewem na konto bankowe*:
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Areszt Śledczy w Opolu - Oddział Zewnętrzny
w Opolu oraz Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej "MAZOVIA" w Warszawie w celu realizacji
uprawnienia osoby osadzonej w Areszcie Śledczym w Opolu - Oddziale Zewnętrznym w Opolu do otrzymania
paczki żywnościowej, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, str. 1).
……………………………………………………………………………………

data i podpis zamawiającego
ADNOTACJE FUNKCJONARIUSZA ARESZTU ŚLEDCZEGO W OOPLU - ODDZIAŁU ZEWNĘTRZNEGO W OPOLU
1. Osadzony posiada uprawnienie do otrzymania paczki żywnościowej.*
2. Osadzony nie posiada uprawnienia do otrzymania paczki żywnościowej z powodu*:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Osoba składająca zamówienie jest*/nie jest* odnotowana w systemie Centralna Baza Danych Osób
Pozbawionych Wolności Noe.NET jako osoba najbliższa osadzonego.
……………………………………………………………………………………
data i podpis funkcjonariusza

ADNOTACJE PRACOWNIKA MIGB "MAZOVIA" W OPOLU
1. Data przygotowania i wydania paczki żywnościowej osadzonemu*:………………………………………………………………………
2. Data przekazania paczki żywnościowej funkcjonariuszowi celem wydania osadzonemu*:………………………….…………
3. Data zwrotu środków pieniężnych osobie zamawiającej paczkę żywnościową*:……………………………………………………
……………………………………………………………………………………
* niepotrzebne skreślić

podpis pracownika

