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     OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 

1) Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie numeru oferty, lub nr. Ostatniego zamówienia. 

2) Minimalna wartość zamówienia wynosi 100 zł (lub 25 euro) netto (bez uwzględnienia kosztów transportu). Dla 
zamówień poniżej kwoty 100 zł (lub 25 euro) netto zostanie naliczona opłata operacyjna w wysokości 20 zł (lub 5 
euro) netto + VAT. 

3) Dla zamówień wysyłanych na paletach, lub półpaletach dla wartości towaru poniżej 5000 zł doliczany będzie koszt 
pakowania – 100zł 

4) W celu zachowania terminu dostawy, Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany firmy spedycyjnej w przypadku, 
gdy przesłanie towaru za pośrednictwem wskazanego spedytora jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od 
Sprzedawcy. 

5) Oferta nie rezerwuje stanów magazynowych. 

6) Wartość oferty została ustalona przy założeniu jednorazowej sprzedaży ilości ofertowej w zadeklarowanym 
terminie dostawy. W przypadku zmian w powyższych zakresach, oferta podlega odrębnym ustaleniom. 

7) Na potrzeby wystawienia faktury sprzedaży wartość oferty zostanie przeliczona na złote polskie według kursu 
sprzedaży waluty NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO - pierwsza tabela z dnia wystawienia faktury. Na życzenie 
klienta zostanie wystawiona faktura w EURO. 

8) Oferta wstępna została przygotowana na podstawie informacji przesłanych przez klienta. (opisu, zdjęć, wzorów, 
dokumentacji rysunkowej itp.) Wszystkie zmiany/odstępstwa wynikające z możliwości produkcyjnych firmy Maxbelt 
Janusz Rak S.K.A zostaną uwzględnione na ofercie.  Wszystkie tolerancje które nie zostały zdefiniowane przez klienta 
zostaną wykonane według normy ISO 2768-m, natomiast niezdefiniowane wymiary (piasty, flansze itp.) zostaną 
wykonane zgodnie z katalogiem firmy Maxbelt. W przypadku konieczności wysłany zostanie rysunek do akceptacji 
(termin realizacji liczony będzie od dnia akceptacji rysunku) 

9) Czas realizacji zlecenia jest liczony od dnia złożenia zamówienia (produkty standardowe z magazynu) lub od dnia 
potwierdzenia dokumentacji technicznej przez Zamawiającego. W przypadku faktury pro-forma - zaksięgowaniu 
środków na koncie. 

10) Ważność oferty: Oferta ważna 14 dni lub do wcześniejszego wyczerpania zapasu, bądź braku dostępności 
materiału z którego zapas musi zostać wykonany.  

11) Oferta obowiązuje w okresie ważności we wszystkich jej elementach z wyjątkiem terminu dostawy. Termin 
dostawy obowiązuje tylko w przypadku złożenia zamówienia w dniu złożenia oferty. Po upływie tego terminu, oferta 
podlega odrębnym ustaleniom. 

12) W przypadku zamówień złożonych na podstawie oferty wszelkie ewentualne odstępstwa/aktualizacje muszą być 
wyróżnione za pomocą koloru czerwonego w zamówieniu. Każda zmiana wymaga pisemnej zgodny Maxbelt Janusz 
Rak S.KA, oraz wiąże się ze zmianą warunków wcześniejszej oferty, 

13) Anulowanie zamówienia – po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia zamówienia nie ma możliwości jego 
anulowania 

13) Miejsce spełnienia świadczenia: ul. Piękna 13, 85-303 Bydgoszcz. 

           Bydgoszcz 18.01.2023 


