ZAMÓWIENIE KLIENTA
DROBNY Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Miejscowość:
Data:

Zamawiający/Odbiorca

Nazwa zamawiającego
Adres
zamawiającego
NIP:

Lp.

ASORTYMENT

1.
2.
3.
4.
5.

Dostawca:

DROBNY Sp. z o.o. SK
Kontakt: +48 32 451 61 95
Kontakt: +48 32 609 001 456

ILOŚĆ (t)

CENA NETTO
loco/franco

MIEJSCE DOSTAWY

TERMIN REALIZACJI

Łączna wartość zamówienia (netto):
Łączna wartość zamówienia (brutto):
Warunki płatności:
Transport:
UWAGA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Powyższe ceny są cenami netto i obowiązują zgodnie z terminem realizacji niniejszego Zamówienia z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3.
Powyższe ceny obowiązują tylko w przypadku zakupu kruszywa w ilości objętej niniejszym Zamówieniem. W przypadku chęci zakupienia kruszywa w ilości innej niż
zadeklarowana, Dostawca zastrzega sobie możliwość zmiany ww. cen uprzednio kontaktując się z Zamawiającym.
W przypadku zmiany cen paliwa oraz opłat transportowych Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany ww. cen.
Zamawiający zobowiązuje się do odbioru uzgodnionych dostaw oraz terminowego realizowania płatności wobec Dostawcy.
W przypadku dostaw realizowanych transportem kolejowym, Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowości bądź opóźnienia w dostawie
kruszywa.
Odbiory kruszyw będą realizowane w dni robocze tj. poniedziałek - piątek (sobota wymaga dodatkowego uzgodnienia). Warunki i terminy dostaw będą
uwzględniały możliwości produkcyjne, techniczne, technologiczne Dostawcy oraz logistyczne przewoźnika.
Rozliczenie przedmiotu Zamówienia nastąpi na podstawie faktur VAT wystawionych przez Dostawcę.
Podstawą do wystawienia faktury będą dokumenty WZ (kwity wagowe) lub w przypadku dostaw realizowanych transportem kolejowym listy przewozowe
obejmujące dostawy zrealizowane w danym cyklu rozliczeniowym oraz załączniki określające wyliczenie cen jednostkowych.
Płatność zostanie dokonana przelewem na rachunek wskazany na fakturze wystawionej przez Dostawcę. Strony ustalają, że momentem dokonania zapłaty jest
dzień wpływu środków na rachunek Dostawcy.
Opóźnienie w płatności faktur lub naruszenie przez Odbiorcę istotnych postanowień niniejszego Zamówienia, w szczególności przekroczenie limitu kredytu
kupieckiego, uprawnia Dostawcę do wstrzymania dalszych dostaw z winy Odbiorcy, niezależnie od terminów płatności.
Integralną częścią Zamówienia są "Ogólne Warunki Sprzedaży" znajdujące się na stronie internetowej www.drobny.org.pl
Strony zobowiązują się do zachowania poufności informacji zawartych w Zamówieniu i związanych z jego realizacją.
Zamówienie staje się wiążące z chwilą jego pisemnej akceptacji przez Dostawcę w formie potwierdzenia i przyjęcia zamówienia do realizacji. Strony wyłączają
stosowanie przepisu art.68 (2) kodeksu cywilnego.
Zamawiający oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje ww. warunki Zamówienia wraz z "Ogólnymi Warunkami Sprzedaży"

Potwierdzamy przyjęcie zamówienia
do realizacji na określonych warunkach

Pieczęć i podpis Zamawiającego

