SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OFERTY
ODDZIAŁ OLSZTYN

1. Ceny podane w ofercie są ważne dla liczby towaru/liczby elementów w niej
zawartych. Zmiana liczby w zamówieniu wymaga ponownej rekalkulacji.
2. Ceny podane w € i USD liczone są wg kursu sprzedaży mBanku z dnia wejścia towaru
na magazyn INVESTA Sp. z o.o.
3. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

1. Jeśli w ofercie nie zaznaczono inaczej, oferta jest ważna 1 dzień od jej wystawienia
lub do wyczerpania zapasów.
2. Oferta nie rezerwuje materiału.

1. Koszt usługi wydania atestu do transakcji bieżącej wynosi 15 zł/sztuka.
2. Koszt usługi wydania atestu do transakcji historycznej wynosi 30 zł/sztuka.
3. Koszt usługi wydania deklaracji zgodności wynosi 50 zł/sztuka.

1. Koszt transportu oraz termin dostawy ustalane są indywidualnie dla każdego
zapytania.

1. Palety i zawiesia, na których dostarczamy materiały są opakowaniami zwrotnymi.
2. W przypadku braku zwrotu w terminie do 30 dni lub przy kolejnej dostawie, Investa
zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Paleta Euro – 33,20 zł,
Paleta 1000x2000 – 42 zł,
Paleta 1250x2500 – 61 zł,
Paleta 1500x3000 – 137,80 zł,
Paleta 2000x4000 – 184,14 zł,
Paleta 2000x6000 – 160 zł
Zawiesie 2 m – 10 zł
Zawiesie 3m – 13 zł
Zawiesie 4 m – 15 zł

1. Nabywca jest zobowiązany do zbadania towaru pod względem ilościowym
i jakościowym natychmiast po jego otrzymaniu oraz do niezwłocznego
powiadomienia dostawcy o wykrytych w trakcie tego badania niezgodnościach.
2. Reklamacje muszą być złożone pisemnie niezwłocznie, lecz nie później niż:
a. 1 dzień roboczy od daty odbioru dostawy w zakresie liczby towaru,
b. 3 dni robocze od daty odbioru w zakresie uszkodzeń mechanicznych,
c. 14 dni roboczych od daty odbioru w zakresie jakości hutniczej.
3. Reklamacje będą
nieprzetworzonym.
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SZCZEGÓŁOWE WARUNKI
REALIZACJI ZLECEŃ PRODUKCYJNYCH
ODDZIAŁ OLSZTYN
1. O ile nie zaznaczono inaczej, to oferta dotyczy obróbki cięcia laserem i gięcia - usługi
dodatkowe pozostają do indywidualnego ustalenia.
2. Przyjęcie zamówienia do realizacji wymaga złożenia formalnego zamówienia
i potwierdzenia wszystkich wymaganych szczegółów technicznych.
3. Dokumentację przyjmujemy w formie elektronicznej dxf/dwg/step, bez skalowania
wymiarów i adnotacji. Istnieje możliwość utworzenia dokumentacji wykonawczej
odpłatnie.
4. Tolerancja
wymiarowa
wycinania
strumieniem
wody
(ŚREDNIA)±1,00mm+ukos: +0,2mm na każde 10mm grubości.

jakość

Q3

5. Tolerancja wymiarowa dla elementów wycinanych laserowo PN-EN ISO 9013:2008
klasa 1 lub tolerancja wymiarowa wg ISO 2768-c.
6. Oferta cenowa nie zawiera usuwania zadziorów, nadpaleń, nagaru powstających
podczas cięcia laserem w wyniku odbicia wiązki od rusztów.
7. Zastrzegamy możliwość wystąpienia:
a. zniekształcenia otworów z uwagi na ich położenie przy linii gięcia,
b. odcisków od narzędzi prasy krawędziowej (wg indywidualnych ustaleń
istnieje możliwość gięcia z przekładką ochronną minimalizującą ślady
matrycy)
c. zarysowań powstałych od rusztów lasera podczas cięcia.
8. Nie zapewniamy płaskości powierzchni.
9. Termin realizacji liczony jest od daty złożenia zamówienia wraz z pełną dokumentacją
techniczną, a w przypadku przedpłaty lub przeterminowanych płatności od daty
wpływu pieniędzy na konto INVESTA Sp. z o.o.

10. Wymagania dotyczące materiału powierzonego:
a. wykonanie usług cięcia laserem i/lub gięcia na materiale powierzonym
wymaga wysokiej jakości co do jego powierzchni, prostolinijności, płaskości
i czystości powierzchni (towar bez rdzy, zarysowań, pofalowań, suchy) oraz
zgodności gatunkowej - zastrzegamy sobie możliwość odstąpienia od
realizacji zlecenia, jeżeli powierzony materiał jest złej jakości.

b. produkty długie
- maksymalna długość sztangi 6,5 m
- minimalna długość sztangi 1,9 m (ograniczenie wynikające z podajnika
wiązek)
- w przypadku zróżnicowania sztang w jednej paczce prosimy o informację na
etapie zapytania – informacja wpływająca na kalkulację końcową oferty
- krawędź profili bez widocznych odkształceń (krawędzie proste)
- maksymalna waga paczki materiałowej: 1 tona
- materiał bez rdzy, pofalowań, wgnieceń czy zarysowań, oznaczony
(identyfikowalny)
- w przypadku paczki złożonej z kilku pozycji materiał powinien być
rozdzielony (np. przełożony kantówkami)
- przy dostawie wymagana specyfikacja (ilości, pozycje, długości, gatunki itp.)
11. Odpady produkcyjne są własnością INVESTA Sp. z o.o. Jeśli w toku negocjacji
ustalimy inaczej powinni Państwo odebrać od nas te odpady nie później niż 30 dni
od daty wykonania zlecenia. Po tym terminie uznamy odpady za porzucone
i zutylizujemy je bez wezwania do odbioru.
12. Integralną część umów zawieranych przez Investa Sp. z o.o. w Pruszczu Gdańskim
w zakresie sprzedaży stanowią „Ogólne Warunki Sprzedaży INVESTA Sp. z o.o.
z
siedzibą
w
Pruszczu
Gdańskim”
opublikowane
na
stronie
http://www.investa.pl/p/pdf/ows.pdf

