ZAMÓWIENIE NA BEZPOŚREDNIĄ DOSTAWĘ NASIENIA BYDLĘCEGO WWS-POLSKA
(Podmiot zamawiający) Firma:…………………………………………………………………………...
Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………………..
Stanowisko:……………………………………………………………………………………………….
Kod i miejscowość:……………………………………………………………………………………….
Ulica:……………………………………….. Powiat:…………………………………………………..
Tel/fax:……………………………………………………………………………………………………
(Dokładny adres miejsca dostawy)……………………………………………………………………….
(Dokładne dane i adres upoważnionego inseminatora)…………………………………………………..
(Twój PUZ)…………………………………………...…………………………………………………..
Tak zamawiam w WWS wprowadzanie danych do systemu Symlek
Proszę o przesłanie wzoru upoważnienia i oświadczenia
Nie, sam wprowadzam dane do system SYMLEK

Zamawiam nasienie następujących buhajów:

Nazwa buhaja

Numer buhaja

Cena
porcji

netto

1 Ilość porcji

Inne uwagi

TRANSPORT
BRUTTO
120 ZŁ

Jeżeli wartość zamówienia przekroczy netto 3000 zł bez rabatów transport pokrywa firma
WWS-Polska.
Zamawiam (inny towar): ................................................................................
...........................................................................................................................
Oświadczam iż zapoznałem się i akceptuję szczegółowy regulamin dostawy bezpośredniej.
Oświadczam, że nasz numer NIP to:………………………………………………………………. i
upoważniamy WWS-Polska Robert Pakuła s.c. NIP 534-234-37-40 do wysłania faktur VAT bez
naszego podpisu.
……………………………………..
Data i podpis zamawiającego
NIE WYPEŁNIAĆ
Zamówienie otrzymałem telefonicznie od hodowcy
Mam oryginał zamówienia, dośle pocztą
Data wysyłki………………
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Nr faktury………………..

Regulamin dostawy bezpośredniej
1. WWS-Polska zwany dalej dostawcą.
2. Podmiot zamawiający zwany dalej odbiorcą.
3. Kontener suchy w opakowaniu, z zamówionym materiałem genetycznym oraz
zaświadczeniami unasieniania WWS-Polska (w odpowiedniej ilości), zwany dalej przesyłką.
4. Kontener suchy w opakowaniu bez materiału genetycznego zwany dalej przesyłką powrotną.
5. Dostawca dołoży wszelkich starań aby zrealizować zamówienie w ciągu 14-tu dni roboczych
od chwili otrzymania zamówienia o ile zamówiony materiał genetyczny znajduje się w
centrum przechowywania nasienia dostawcy. W innych przypadkach termin dostawy może
ulec wydłużeniu. O terminie dostawy odbiorca zostanie powiadomiony telefonicznie.
6. Skuteczne dostarczenie przesyłki zgodnie z zamówieniem pod względem stanu ilościowego i
jakościowego następuje z chwilą odebrania przesyłki potwierdzonego podpisaniem listu
przewozowego przez odbiorcę.
7. Jeżeli przesyłka posiada widoczne uszkodzenia, które budzą wątpliwość odbiorcy należy nie
podpisywać listu przewozowego natychmiast powiadomić dostawcę i postępować zgodnie z
przekazywaną przez dostawcę procedurą alarmową.
8. Przesyłka zaopatrzona jest w wypełniony list powrotny. Odbiorca zobowiązany jest do
opróżnienia przesyłki z materiału genetycznego do swojego kontenera, podpisania
powrotnego listu przewozowego, dodatkowego dowodu dostawy oraz faktury, włożenia
powyższych dokumentów do skrzynki przewozowej i odesłania ich wraz z przesyłką
powrotną na adres: WWS-Polska, Robert Pakuła s.c., Nowa Wieś ul. Słoneczna 10, 05-806
Komorów.
9. Zwrot przesyłki powrotnej powinien nastąpić z wykorzystaniem tego samego kuriera,
natychmiast po przyjęciu przesyłki. Jeżeli zwrot nastąpi w dniu następnym, odbiorca
zobowiązany jest do samodzielnego telefonicznego zamówienia kuriera firmy UPS, który
odbierze przesyłkę.
10. W przypadku nie odesłania przesyłki bez materiału genetycznego najpóźniej na pierwszy
dzień po dostawie, poczynając od drugiego dnia od dostawy przesyłki naliczane jest
postojowe kontenera które wynosi 50 zł netto za każdy dzień. Postojowe zostanie zapłacone
przez odbiorcę bez protestu po otrzymaniu faktury.
11. Przesyłka powrotna może być odesłana jedynie za pośrednictwem kuriera firmy UPS z
wykorzystaniem wypełnionego przez dostawcę listu przewozowego. W innym przypadku
odbiorca ponosi odpowiedzialność za transport przesyłki i wszelkie ewentualne koszty
dodatkowe.
12. Transporty o wartości wyższej niż (netto bez rabatu) 3000 zł wysyłane są na koszt dostawcy.
Transporty o wartości równiej bądź niższej niż (netto bez rabatu) 3000 zł wysyłane są na koszt
odbiorcy. Odbiorca rozlicza się z dostawcą a nie z pracownikiem firmy kurierskiej UPS.
13. W przypadku nie odebrania zamówionego nasienia od kuriera firmy UPS, odbiorca ponosi
koszt dostawy nawet jeśli kwalifikował się do tzw. Dostawy bezpłatnej.
14. Przesyłki oraz przesyłki powrotne dostawcy są ubezpieczone, odbiorca jednak ponosi pełną
odpowiedzialność za wszelkie ewentualne uszkodzenia przesyłki powrotnej spowodowane
przez odbiorcę. W przypadku stwierdzenia takiego uszkodzenia przez dostawcę, odbiorca
obciążony zostanie kosztem naprawy przesyłki powrotnej lub zakupem nowej o ile naprawa
nie będzie możliwa. Koszt naprawy lub zakupu nowej przesyłki powrotnej zapłacony zostanie
przez odbiorcę bez protestu zgodnie z załączoną fakturą. Stroną stwierdzającą uszkodzenie
jest komisja powołana przez dostawcę.
15. Jeżeli odbiorca (zamawiający), wskazał jako miejsce odbioru podmiot trzeci lub inny adres
dostawy, to na odbiorcy (zamawiającym) ciąży obowiązek poinformowania w/w podmiotu o
wszystkich szczegółach realizowanego zamówienia w tym o szczegółowym regulaminie
dostawy bezpośredniej. W takim przypadku stroną odpowiedzialną w stosunku do dostawcy
nadal pozostaje odbiorca (zamawiający).
WWS-Polska, Komorów 12.07.2007
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