Lokalne sklepy oferujące dowóz produktów do domu lub ich odbiór
1.

Warzywa-Owoce
„Oliver"
al. Chruściela 17

tel. 511 990 991

Dostawa na terenie Rembertowa bezpłatna przy zakupach za min. 30 zł, pon.-pt. 9.00-16.00. Zamówienia można składać także dzień wcześniej dzwoniąc
lub wysyłając sms pod nr. tel.: 511 990 991.
Płatność gotówką lub kartą.

2.

Sklep spożywczy
"Marzena"
ul. Czerwonych
Beretów 10

tel. 791 784 411

Dowóz całego asortymentu – artykuły spożywcze i
chemia (oprócz alkoholu i papierosów). Minimalne
zamówienie 30 zł, koszt dostawy 10 zł, w przypadku
zamówienia powyżej 100 zł dostawa gratis. Dostawa
w godz. 12.00-18.00, pon.-piątek, płatność kartą lub
gotówką.

3.

Warzywa-Owoce
„u Eli”
ul. Paderewskiego
5 (obok rybnego)

tel. 791 747 757

4.

Sklep rybny
ul. Paderewskiego
5

tel. (22) 428 11 73 Sklep towaru nie dowozi lecz po telefonicznym zamówieniu zostanie on przygotowany do odbioru. Ryby –
świeże, wędzone i mrożone oraz sałatki rybne i konserwy rybne. Sklep czynny pon.-piątek w godz. 9.0018.00, sobota 9.00 -14.00. Płatność gotówką i kartą.

5.

Zielony Rembertów tel. 505 124 208
https://
Lokalnyrolnik.pl

dostawy
@sklepmarzena.pl

lokalnyrolnik.pl

6.

Owocowo

tel. 500 437 490
owocowo
@owocowo.com.pl

Sklep towaru nie dowozi lecz po telefonicznym zamówieniu zostanie on przygotowany do odbioru. Zamówienie można złożyć dzień wcześniej dzwoniąc pod
numer tel.: 791 747-757. Płatność gotówką, kartą.
Sklep czynny w godz. 7.00-19.00. pon.-sob.

Warzywa, owoce, artykuły spożywcze, mięso, wędliny. Zamówienia składane i opłacane przez internet.
Dostawa do domu 25 zł (zakupy do 100 zł) lub 15 zł
(zakupy 100-200 zł) lub gratis (powyżej 200 zł) albo
odbiór w punkcie Zielony Rembertów na ul. Gawędziarzy 87 (gratis) - tel. 505 124 208.
Zamówienia należy składać do wtorku do 12:00.
Mąki, miody, octy, oleje, przetwory owocowe, przetwory warzywne. Asortyment z cenami na stronie:
www.sklep.owocowo.com.pl
Sklep realizuje zamówienia z bezpłatnym dowozem
powyżej 100 zł. Zamówienia można składać codziennie do godz. 21.00, a realizowane są następnego
dnia. Płatność tylko kartą.
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7.

Sklep „Nina”
al. gen. A. Chruściela 102a

tel. 504 950 969

Warzywa, owoce oraz artykuły ogólnospożywcze nabiał, mrożonki, woda, makarony, kasze, ryż,
ogórki, oleje, itp. Dostawa: na terenie Rembertowa przy zakupach powyżej 50 zł darmowa, towar
jest dowożony w godz. 19.00-21.00. Zamówienia:
tel. 504 950 969. Płatność gotówką i kartą.

8.

Sklep „Eurodrogeria”
al. gen. A. Chruściela 102a

tel. 604 929 431

Środki czyszczące, sprzęt do mycia oraz kosmetyki.
Dostawa: darmowa na terenie Rembertowa przy
zakupach powyżej 50 zł, towar jest dowożony w
godz. 19.00-21.00 Zamówienia: tel. 604 929 431.
Płatność gotówką i kartą.

9.

Hurtowania mięsa
Sznycel
ul. Szkolna 13b,
Piaseczno

tel. 796 96 96 24
tel. 536 99 94 29

Dostawa mięsa drobiowego, wieprzowego, wołowego, cielęcego, jagnięciny, kaczki, króliki, wędliny i wyroby własno wędzone. Oferta dostępna
jest na stronie: www.sznycel.com Zamówienia
pon-sob. w godz. 8.00-18.00, mejlem: hurtownia@sznycel.com lub telefonicznie. Dostawa gratis przy zamówieniu na kwotę min. 200 zł, a w
pozostałych przypadkach 50 zł.
Płatność: kartą lub przelew bankowy lub gotówka.

10 Cukiernia
"Radzikowski"
al. gen. A. Chruściela 11a

tel. (22) 611 98 95
https://cukierniaradzikowski.pl

Wyroby cukiernicze i pieczywo. Dostawa: kurier
19.99 zł. Zamówienia: na stronie cukierni lub mejlem: cukiernia@cukiernia-radzikowski.pl lub
dzwoniąc pod nr tel.: (22) 611 98 95 (zamówienia
telefoniczne należy składać w godz. 9.00-18.00
(pon.-piąt.) lub 9.00-16.00 (sobota)

11 Kwiaciarnia Flowers
al. gen. A. Chruściela "Montera"
58

tel. 533 805 007

Dowóz kwiatów do domu klienta. Można je wybrać na stronie kwiaciarni:
www.kwiaciarniawrembertowie.com.pl.
Zamówienia składa się telefoniczne przez 7 dni w
tygodniu w godz. 10.00-17.00 pod nr tel. 533 805
007. Minimalne zamówienie wynosi 30 zł z darmową dostawą na terenie Rembertowa. Płatność:
karta, gotówka, przelew.

12 Księgarnia Między tel. 690 456 748
Kartkami, HopStop
ul. Pociskowa 4

Zamówienia tel. 690 456 748 lub mejlem: księgarniamk.warszawa2@gmail.com (sposób i koszt wysyłki ustalany jest wtedy indywidualnie).
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13. Piekarnia Gruzińska „Amali”, ul.
Bombardierów 1

tel. 798 254 994

Menu z cenami znajduje się na profilu facebooku
Piekarni Gruzińskiej Ząbki. Piekarnia nie dowozi
jeszcze wyrobów (może się to zmienić) lecz po telefonicznym zamówieniu zostanie on przygotowany do odbioru. Zamówienia należy składać w
godz. 8.00-18.00 od pn.-sob. telefonicznie, a najlepiej przez SMS. Piekarnia czynna do godz. 20.00.
Płatność kartą i gotówką.

14. Piekarnia Ormiańsko-Gruzińska
„Marukyan”, al.
gen. A. Chruściela
„Montera” 40.

tel. 789 381 436

Menu piekarni z cenami znajduje się na stronie
www.pyszne.pl. Piekarnia towaru nie dowozi lecz
po telefonicznym zamówieniu zostanie on przygotowany do odbioru. Zamówienia należy składać
telefonicznie w godz. 8.00-16.00 od pn.-piąt. a w
sobotę 8.00-14.00. Płatność kartą, gotówką, blik.

Informacja opracowana przez Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na podstawie danych przekazanych do
dnia 06.10.2020 r.
Sklepy, które oferują dowóz do domu a nie zostały ujęte na liście prosimy o kontakt—tel. (22) 44 33 913.

