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Poniższe warunki określają zasady współpracy między MATPOL Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Skawinie, ul. Piłsudskiego 55C, 32-050 Skawina,
zwanej dalej Dostawcą lub Sprzedawcą a klientem zwanym dalej Kupującym lub Zamawiającym.
Podjęcie współpracy ze Sprzedawcą w zakresie dostaw wyrobów stanowi równocześnie
akceptację Ogólnych Warunków Sprzedaży. Dodatkowe informacje zawarte są w Warunkach
Technicznych oraz Warunkach Gwarancji.
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Oferta jest sporządzona na podstawie informacji zawartych w zapytaniu ofertowym.
W przypadku, gdy klient dokona modyfikacji w zapytaniu ofertowym, cena może ulec zmianie.
Każda zmiana względem oryginalnego projektu musi zostać potwierdzona pisemnie.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen ustalonych w ofercie, w przypadku gdy
Zamawiający zmniejszy ilość zamawianego produktu w stosunku do pierwotnej wyceny lub
dokona podziału zamówienia na etapy, co spowoduje zwiększenie strat materiału.
Anulowanie zamówienia lub zmiany wprowadzone przez Zamawiającego podczas trwania
procesu produkcyjnego, skutkują obciążeniem Zamawiającego kosztami dotychczasowej
produkcji.
Przy składaniu zamówienia należy określić rodzaj stojaka transportowego na który ma zostać
zapakowane szkło. Dostępne stojaki:
Metalowy zwrotny typ L – kaucja 800 zł netto,
Metalowy zwrotny typ A – kaucja 2500 zł netto,
Drewniany bezzwrotny (na wymiar) – 250-650 zł netto, stojaki drewniane są wyceniane
indywidualnie.
Zwrot kaucji za stojaki realizowany jest tym samym sposobem w jakim została przyjęta wpłata
(gotówka lub przelew). Za uszkodzenie, zniszczenie lub zgubienie stojaka klient ponosi pełną
odpowiedzialność finansową.
Stojak metalowy należy zwrócić w ciągu 20 dni, po tym czasie, w przypadku gdy stojak nie
zostanie zwrócony, wystawiona zostanie faktura za sprzedaż stojaka a kaucja zostanie
zaksięgowana na poczet tej faktury.
Podczas składania zamówienia należy powołać się na numer oferty, oraz ponownie przesłać
rysunki produkcyjne.
Rysunki odręczne lub w plikach innych niż dwg lub dxf muszą zostać potwierdzone mailowo po
przesłaniu rysunków produkcyjnych.
Wszystkie dostarczane szablony muszą być wykonane z materiałów sztywnych takich jak:
sklejka, płyta HDF, płyta MDF, tworzywo sztuczne. Szablon nie może mieć również
postrzępionych krawędzi. Szablony nie spełniające powyższych wymogów nie będą
przyjmowane. Szablony muszą byś wykonane w skali 1:1, krawędziami szyby są krawędzie
szablonu. W przypadku wykonania szyb według szablonu dopuszcza się tolerancję wymiaru ±
2mm. Szablony będą przechowywane przez okres 4 tygodni, po tym czasie reklamacje
dotyczące wymiarów nie będą uwzględniane.
Zamówienia większej ilości formatek prostokątnych należy przesyłać w arkuszu
kalkulacyjnym.
Minimalna powierzchnia obliczeniowa to 0,3 m².
Dopłata do szyb powyżej 3,5 m² wynosi 25%.
Podczas szkła wymagającego wewnętrznych wycięć minimalny promień to 12 mm ze szlifem
matowym krawędzi. Przy szlifie z polerem promień ten wynosi 100 mm.
Powierzchnia i obwód szkła, które nie jest prostokątem obliczane jest na podstawie kształtu
opisanego na tej figurze.
W przypadku opóźnień w uregulowaniu płatności Sprzedawca ma prawo wstrzymać przyjęcie

i/lub realizację kolejnych zamówień do czasu, gdy należność zostanie uregulowana. Opóźnienie
płatności
może spowodować wydłużenie terminu realizacji lub całkowite zaprzestanie
realizacji zamówienia.
§ 2 Produkcja oraz odbiór towaru
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Przewidywany czas realizacji uwzględnia tylko dni robocze (poniedziałek-piątek).
Termin odbioru szkła jest kolejnym dniem po terminie produkcji.
Przewidywany czas produkcji może ulec wydłużeniu z powodów niezależnych od Sprzedawcy, o
czym Zamawiający zostanie poinformowany.
Odbiór szkła możliwy jest po wcześniejszym uzgodnieniu.
Odpowiedzialność Sprzedawcy za utratę lub uszkodzenie towaru kończy się z chwilą jego
wydania.
Kupujący odbiera szkło transportem własnym z siedziby Sprzedawcy, chyba że strony ustalą
inaczej. Samochód musi być przystosowany do załadunku wózkiem widłowym.
Sprzedawca nie oferuje załadunku ręcznego, ewentualne przepakowanie szkła na stojak
Kupującego leży po jego stronie. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne
uszkodzenia podczas załadunku ręcznego.
Dla zamówień o wartości powyżej 6.000,00 zł netto darmowy transport może być zrealizowany
w promieniu 150 kilometrów od zakładu produkcyjnego Sprzedawcy, natomiast dla zamówień
o wartości przekraczającej 30.000,00 zł netto, darmowy transport jest możliwy na terenie
całego kraju, w terminie odpowiadającym dostawcy.
W pozostałych przypadkach możliwość i koszt transportu należy ustalać indywidualnie.
Dostawy odbywają się samochodem dostawczym nie wyposażonym w windę lub HDS,
rozładunek leży po stronie Kupującego. Po rozpoczęciu rozładunku odpowiedzialność
przechodzi na stronę Kupującego.
Kupujący zobowiązany jest do poinformowania Dostawcy w przypadku, gdy wjazd na
uzgodnione
miejsce dostawy samochodem dostawczym o ładowności powyżej 3,5 t nie jest
możliwy. Odbiorca jest również zobowiązany do dostarczenia Dostawcy odpowiednich
zezwoleń, które umożliwią dostawę towarów w zgodzie z przepisami ruchu drogowego.

