TIMBERART: Wzór Zamówienia na Dostawy
Numer Zamówienia: ______________________
Data złożenia Zamówienia: ____________________

UMOWA O CHARAKTERZE CIĄGŁYM / UMOWA NA DOSTAWĘ JEDNORAZOWĄ (skreślić
niepotrzebną opcję).
Złożenie Zamówienia stanowi ofertę, w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego,
do zawarcia umowy dostawy/sprzedaży na określonych w niniejszym
formularzu poniższych warunkach, złożoną przez Klienta na rzecz TIMBERART.
Zamówienie uważa się za zaakceptowane (przyjęte) przez TIMBERART, jeżeli w
terminie 3 (trzy) dni od daty jego otrzymania złożone zostanie oświadczenie o
jego przyjęciu, w szczególności poprzez przesłanie oświadczenia drogą
elektroniczną, z adresu email: info@timberart.pl. Brak oświadczenia TIMBERART
w przedmiocie przyjęcia Zamówienia poczytuje się za nieprzyjęcie oferty.
Złożenie przez TIMBERART oświadczenia o przyjęciu Zamówienia skutkuje
zawarciem umowy pomiędzy Klientem a TIMBERART na warunkach określonych
w niniejszym formularzu.
1.

2.

Dane Klienta:
A)

Firma Klienta: _________________________________

B)

Adres Klienta: _________________________________

C)

NIP: _________________________________________

D)

REGON: ______________________________________

E)

Numer wpisu do KRS/EDG: _______________________________

Przedmiot Zamówienia
A)

B)

Zamówienie według katalogu dostępnego na stronie www.timberart.pl :
•

_______________________

•

______________________

•

_______________________

Zamówienie indywidualne
Przedmiotem Zamówienia jest:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

3.

Harmonogram i zasady realizacji dostawy.
A)

W ramach dostawy materiały informacyjne produktu lub prototypy zostaną
przygotowane w okresie od ________________ do ________________

B)

Akceptacja materiałów informacyjnych lub prototypu produktu powinna
nastąpić w terminie [...] od dnia ich przesłania przez TIMBERART Klientowi.
Oświadczenie zostać złożone na adres email: info@timberart.pl . Po złożeniu
oświadczenia o akceptacji materiałów informacyjnych lub prototypu produktu
nie
mogą
być
zgłaszane
zastrzeżenia
lub
reklamacje
co
do
dostarczonych/sprzedanych produktów jeśli są one zgodne z zaakceptowanymi
materiałami informacyjnymi lub prototypem produktu.

C)

Szczegółowy harmonogram zostanie uzgodniony przez Strony w terminie [...]
dni od otrzymania Zamówienia przez TIMBERART. Za uzgodniony uważa się
harmonogram, na który obie Strony wyrażą zgodę. Do czasu uzgodnienia
harmonogramu TIMBERART nie jest zobowiązany do podejmowania
jakichkolwiek czynności związanych z Zamówieniem.
Miejsce dostawy: _____________________.
Transport: własny Klienta / powierzony

4.

Wynagrodzenie
Z tytułu wykonania Zamówienia należne będzie następujące Wynagrodzenie:
Lp.

Rodzaj produktu

Ilość

Cena jednostkowa

Wartość netto

Łączne Wynagrodzenie netto - …….. PLN (słownie: ………………………….złotych).
Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty
opisanych w pkt. 7 niniejszego Zamówienia.

dostawy,

za

wyjątkiem

kosztów

Do Wynagrodzenia, o którym mowa powyżej, zostanie doliczony podatek VAT,
według obowiązujących przepisów.
UWAGA: Wynagrodzenie jest należne: z góry / przy odbiorze / po wykonaniu
dostawy (na podstawie protokołu odbioru, w terminie [] dni /.
Wynagrodzenie będzie płatne miesięcznie, z dołu za dostawy wykonane w danym
miesiącu (skreślić niepotrzebną opcję).
Wynagrodzenie podlega zapłacie w sposób i w terminie określonym powyżej,
przelewem na rachunek bankowy TIMBERART wskazany w treści faktury doręczonej
Klientowi lub wskazany w inny sposób przez TIMBEART. Za termin zapłaty uważa
się datę uznania rachunku bankowego TIMBERART.
Do chwili całkowitej zapłaty Wynagrodzenia przez Klienta na rzecz TIMBERART
dostarczone produkty/towar pozostają własnością TIMBERART (zastrzeżenie
własności).
5.

Odpowiedzialność Stron
A)

W przypadku nienależytego wykonania dostawy/sprzedaży albo niewykonania
dostawy w uzgodnionym terminie z przyczyn leżących po stronie TIMBERART,
TIMBERART zapłaci Klientowi karę umowną w wysokości 10% (dziesięć
procent) Wynagrodzenia. Przy czym nieterminowe wykonanie dostawy przez
TIMBERART nie zwalnia Klienta z zobowiązania do przyjęcia dostarczonych
produktów i zapłaty Wynagrodzenia pomniejszonego o karę umowną, chyba że
Klient tak zastrzeże przy składaniu niniejszego Zamówienia. Kara umowna, o
której mowa w niniejszym ustępie nie będzie należna jeżeli nienależyte
wykonanie będzie polegało na dostarczeniu błędnej ilości zamówionych
produktów lub wadliwych produktów a TIMBERART w terminie 7 (siedem) dni
od dnia otrzymania zawiadomienia od Klienta dostarczy właściwą ilość
produktów lub wymieni produkty wadliwe na niewadliwe lub usunie wady.

B)

W przypadku nie przyjęcia dostawy lub odmowy odbioru dostawy z przyczyn
innych niż leżące po stronie TIMBERART, Klient zobowiązany będzie zapłacić
TIMBERART karę umowną w wysokości 30% (trzydzieści procent)
Wynagrodzenia. Zapłata przedmiotowej kary umownej nie zwalnia Klienta z
obowiązku zapłaty za produkty przygotowane przez TIMBERART na podstawie
niniejszego Zamówienia.

6.

C)

W przypadku wypowiedzenia Zamówienia z przyczyn niezależnych od
TIMBERART Klient zobowiązany będzie zapłacić TIMBERART karę umowną w
wysokości 30% (trzydzieści procent) Wynagrodzenia oraz zwrócić TIMBERART
koszty, które zostały poniesione przez TIMBERART do dnia otrzymania
wypowiedzenia Zamówienia w związku z wykonywaniem niniejszego
Zamówienia.

D)

Za dostarczone produkty TIMBERART odpowiada wobec Klienta z tytułu
rękojmi za wady fizyczne na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym dla
rękojmi za wady fizyczne z zastrzeżeniem dalszych zdań niniejszego ustępu.
Okres rękojmi wynosi 3 (trzy) miesiące od dnia dostarczenia produktów przez
TIMBERART. Klient winien zbadać dostarczone produkty przy ich dostawie.
Podpisanie protokołu odbioru produktów dostarczonych bez zastrzeżeń uważa
się za potwierdzenie, iż dostarczone produkty są wolne od wad. W każdym
przypadku Klient zobowiązany jest zgłosić wady nie później niż w terminie 7
(siedem) dni od dnia dostawy produktów przez TIMBERART.

E)

Kary oraz koszty, o których mowa powyżej podlegają zapłacie w terminie 14
(czternaście) dni od dnia otrzymania wezwania drugiej Strony do ich zapłaty.

Odbiór dostawy
W przypadku transportu organizowanego przez Klienta potwierdzeniem wykonania
dostawy jest pisemny protokół odbioru dostawy. Protokół odbioru dostawy powinien
zostać podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Klienta. Osobę przyjmującą
dostawę w miejscu wskazanym dla dostawy przez Klienta poczytuje się za
upoważnioną przez Klienta do przyjęcia i zbadania dostarczonych produktów.

7.

Koszty dostawy
Strony uzgadniają następujące koszty:
a.

przygotowanie dostawy: ………………………………………...

b.

transport :…………………………………………………..……...

c.

inne …………………………………………………………………

W przypadku nie przyjęcia dostawy lub odmowy odbioru z przyczyn leżących po
stronie Klienta, Klient zobowiązany jest zwrócić TIMBERART koszty przygotowania
dostawy oraz koszty transportu w terminie 14 (czternaście) dni od planowanego
dnia dostawy.
8.

Dodatkowe warunki
a.

………………………………….

b.

…………………………………….

c.

……………………………………..

d.

Niniejsze Zamówienie i umowa zawarta w wyniku potwierdzenia jego przyjęcia
przez TIMBERART podlegają prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych
odmiennie w warunkach niniejszego Zamówienia stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego oraz innych właściwych aktów prawa.

e.

Sądem właściwym dla sporów wynikłych z niniejszego Zamówienia lub umowy
zawartej na skutek potwierdzenia jego przyjęcia przez TIMBERART jest sąd
właściwy miejscowo i rzeczowo dla TIMBERART

Za TIMBERART:

Za Klienta:

_____________________

_____________________

UWAGA: Zamówienie może zostać sporządzone i przesłane w formie elektronicznej. Powyższy wzór może zostać uzupełniony
lub zmieniony w trakcie uzgodnień treści danego Zamówienia.

