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1. Definicje
1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy zwane dalej w skrócie – OWSiD
1.2. Dostawca – Elektryka Morska Bartłomiej Stępień z siedzibą w Szczecinie, ul. Gdańska 36
1.3. Dostawa na zlecenie – dostawa towaru, który nie występuje w stałej ofercie – Elektryka Morska
Bartłomiej Stępień tzw. ofercie magazynowej, który to towar Dostawca musi pozyskać jedynie dla realizacji
konkretnego zamówienia określonego w specyfikacji przez Nabywcę. Dostawą na zlecenie są także wszelkie
zamówienia wymagające produkcji, montażu lub zmiany właściwości poszczególnych urządzeń lub
podzespołów.
1.4. Nabywca – osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w zakresie
wykorzystania towarów i usług znajdujących się w ofercie Elektryka Morska Bartłomiej Stępień.
1.5. Oferta – oferta jest to dokument przedstawiający asortyment towarów lub/i usług dostępnych u dostawcy
w ofercie magazynowej i na zlecenie. Oferta jest przedstawiana na podstawie zapytania od Nabywcy. Oferta
może zawierać większą/mniejsza ilość produktów niż przedstawiona w zapytaniu.
Oferta nie musi zawierać wszystkich kosztów dodatkowych (np. cła, transport, opłaty manipulacyjne itp.),
które mogą się pojawić i którymi zostanie obciążony Nabywca.
Dostawca ma prawo przedstawić w Ofercie zamienniki na produkty zawarte w zapytaniu.
Ważność ofert to 30 dni (chyba ze Oferta wyraźne wskazuje inaczej). Przedstawienie Oferty nie
jest jednoznaczne z przyjęciem Zamówienia na produkty w niej wymienione, a stanowi jedynie
informację handlową.
Oferta jest przygotowywana dla każdego Nabywcy indywidualnie i stanowi tajemnicę handlową
przedsiębiorstwa – nie może być udostępniana innym Nabywcom.
2. Zakres zastosowania Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy
2.1. OWSiD stanowią integralną część pierwszego zamówienia złożonego przez Nabywcę Dostawcy i
obowiązują przez cały okres trwania współpracy handlowej. Nabywca lub osoba upoważniona do
występowania w jego imieniu składając zamówienie poświadcza, że ogólne warunki sprzedaży i dostaw zna i
akceptuje. Spełnienie powyższego jest niezbędnym warunkiem współpracy handlowej.
2.2. Niniejsze OWSiD mają zastosowanie do realizowanych przez Dostawcę dostaw towarów, dostaw
towarów na zlecenie oraz do usług świadczonych przez Dostawcę. Dostawca wysoki poziom organizacji
pracy potwierdza posiadanym certyfikatem jakości ISO 9001 oraz uznaniem PRS w zakresie prac
elektrycznych.
2.3. Zamówienie składane przez Nabywcę przyjmowane jest do realizacji na podstawie pisemnego
zamówienia złożonego Dostawcy w formie elektronicznej. Dostawca dopuszcza możliwość przyjęcia
zamówienia w dowolnej formie, które jednak wymaga oświadczenia Dostawcy o jego przyjęciu.
2.4. Oświadczenie Dostawcy o przyjęciu zamówienia z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień nie zmieniających istoty
treści zamówienia poczytuje się za jego przyjęcie z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w oświadczeniu.
2.5. Zmiana warunków umowy lub odrębne ustne uzgodnienia wymagają dla swej ważności potwierdzenia przez
Dostawcę w postaci pisemnej i mają zastosowanie wyłącznie do danej transakcji.

2.6. Obowiązujące u Nabywcy warunki realizacji umów o odmiennej treści nie są akceptowane przez
Dostawcę.
2.7. Poza uregulowaniami zawartymi w OWSiD, Dostawca dopuszcza możliwość zawierania indywidualnych
umów kooperacyjnych i zastrzega sobie prawo do przyjmowania zamówień w części oraz do ich odrzucenia
bez podawania przyczyny.
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