
JVD sp. z o.o ,  Przybysławice 114a, 21-080 Garbów,  www.jvd.pl  
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          ZAMÓWIENIE data: ................... 
Przedstawiciel Handlowy: ................................................................ 

ZAMAWIAJĄCY 

Nazwa firmy (F.VAT)  

Adres  

NIP  

Osoba kontaktowa  

Stanowisko  Telefon  

E-mail  Fax  

SPECYFIKACJA 

LP 
Nazwa 

katalogu 

Numer 

wzoru /referencji 

Rodzaj zamawianego towaru 

(katalog, tapeta, pasek, 

naklejka inne) 

Ilość 

sztuk 

Uwagi 

/numer 

serii 

Cena jedn. 

netto 
Wartość netto 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

SUMA  

 
 

Ilość zamówiona 
 

 
 
Szt:/rolek 

 
Katalogi 
+wzorniki  
 
 
............. 

 

Tapety 
 
 
 
......... 

Naklejki 
 
 
 
............ 

Tkaniny 
 
 
 
........... 

WARUNKI DOSTAWY* 
 

� Kurier na koszt Zamawiającego 

� Kurier na koszt Dostawcy 

� Dostawa na adres (jeśli inny niż na fakturze): 

.............................................................................................

.............................................................................................

...................................... 
� Odbiór przez Zamawiającego 

� Termin dostawy do dnia..................................... 

Rabat (%) 
    

 

Zapraszamy Państwa do przesłania Zamówienia e-mailem, a następnie faxem  
lub skan podpisanego zamówienia lub listownie na adres podany w stopce 

 
    

pieczęć firmowa data i podpis Zamawiającego przyjmujący zamówienie 

 



JVD sp. z o.o ,  Przybysławice 114a, 21-080 Garbów,  www.jvd.pl  
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WARUNKI UMOWY 
 

§1. 
Niniejsze zamówienie produktów i usług, po przyjęciu Zamówienia stanowi Umowę pomiędzy Zamawiającym a firmą JVD sp. z 
o.o., Przybysławice 114a, 21-080 Garbów, NIP: 713-28-66-622, zwaną dalej Dostawcą. 
 

§2. 
Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w  realizacji,  jeśli było ono niezależne od Dostawcy i pomimo realizacji 
przedmiotu Umowy z należytą starannością nie dało się tego przewidzieć. 
 

§3. 
1. Dostawca zobowiązuje się do organizacji dostawy na rzecz Zamawiającego zgodnie z opcją ustaloną w Umowie. 
2. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w transporcie do siedziby Zamawiającego, jeśli dostawa 

nie była realizowana transportem własnym Dostawcy, lub realizowana pocztą kurierską na koszt Dostawcy. 
 

§4. 
1. Zleceniodawca dokonuje wpłaty na konto Wykonawcy w terminie ..... dni od daty otrzymania faktury VAT lub faktury pro 

forma (w przypadku przedpłaty). Rachunek: Kredyt Bank S.A. 91 1500 1520 1215 2005 3717 0000 
2. W przypadku zalegania z płatnością za wcześniejsze realizacje, niewpłacenia zaliczki (jeśli obowiązek jej zapłaty wynikał 

z dodatkowych ustaleń) lub płatności niezgodnej z ustaleniami zawartymi w Umowie, Wykonawca ma prawo do 
powstrzymania się z wykonaniem przedmiotu Umowy do momentu otrzymania zaliczki lub zaległych należności. 

 
§5. 

1. Produkt objęty jest 12-miesięcznym okresem gwarancyjnym dla normalnej eksploatacji. Gwarancja nie obejmuje towaru, 
który został przetworzony pomimo istnienia jego wad w tym z powodu braku staranności przy ocenie towaru przed jego 
przetworzeniem (pocięciem, przyklejeniem itp.). 

2. Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Dostawcę w formie pisemnej na adres lub pod numer wskazany w §1 pod 
rygorem uznania bezskuteczności zgłoszenia, o występujących wadach towaru w ciągu 30 dni od daty wykrycia wady.  

3. W zakresie uznanej reklamacji Wykonawca zobowiązuje się do wymiany towaru lub zwrotu ceny w oparciu o przepisy art. 
556 par.1 i art.560 Kodeksu Cywilnego 

4. Towary nie podlegają na etapie wykonawstwa kontroli Dostawcy, dlatego gwarancją objęta jest tylko jakość produktów 
dystrybuowanych przez Dostawcę w ramach sprzedaży i dostaw, z wyłączeniem ich skutecznego zastosowania. 

§6. 
1. Kwestie nie objęte Umową reguluje Kodeks Cywilny oraz stosowne akty prawne. 
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Dostawcy. 

 
JVD sp. z o.o. 

 


