
Gospodarstwo Ogrodnicze Marcin Wojtczak
Tkaczewska G ra 12, 95-073 Grotnikió

tel. 602 386407, fax. 42 6167378
e-mail:  magflower@magflower.com

                            Nasiona i rozsady   
                                                                                                 

   ZAMÓWIENIE  2012/2013

Imię i nazwisko .........................................................

Ulica ........................................................................

Kod pocztowy .............., miejscowość .........................

NIP .........................................................................

Telefon ........................., e-mail ................................

     Oświadczam, że:

1. Zapoznałem się z  „ogólnymi warunkami sprzedaży nasion i rozsad” firmy Gospodarstwo 
Ogrodnicze Marcin Wojtczak oraz z rubryką „ważne informacje”

2. Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w 
niniejszym zamówieniu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 833) 
o ochronie danych osobowych. Ponadto oświadczam, że zostałem poinformowany o 
przysługującym mi prawie wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia

        data .................................                   podpis .........................................

1



Begonia x tuberhybrida  

Nasiona – opakowanie 1000 sztuk 
indeks odmiana ilość opakowań cena (zł/opak.)
1001 MagicFlower Dark Red 81,00

1002 MagicFlower Golden Yellow 81,00

1003 MagicFlower Bright Orange 81,00

1004 MagicFlower Brilliant Red 81,00

1005 MagicFlower Yellow 81,00

1006 MagicFlower Deep Orange 81,00

1007 MagicFlower Deep Rose 81,00

1008 MagicFlower Peach 81,00

1009 MagicFlower Scarlet 81,00

1010 MagicFlower L. Rose Shades 81,00

1011 MagicFlower White 81,00

1012 MagicFlower Sweet Shades 81,00

1013 MagicFlower Mix 81,00

Begonia x tuberhybrida 

Rozsada w palecie 200 – ilość gwarantowana – 190 sztuk
termin składania zamówień – najpóźniej 12 tygodni przed dostawą
indeks odmiana dostawy w tygodniach 

(proszę wpisać ilość palet)
cena (zł)

5 6 7 8 9 10 11 paleta roślina

1201 MagicFlower Dark Red 104,50 0,55

1202 MagicFlower Golden Yellow 104,50 0,55

1203 MagicFlower Bright Orange 104,50 0,55

1204 MagicFlower Brilliant Red 104,50 0,55

1205 MagicFlower Yellow 104,50 0,55

1206 MagicFlower Deep Orange 104,50 0,55

1207 MagicFlower Deep Rose 104,50 0,55

1208 MagicFlower Peach 104,50 0,55

1209 MagicFlower Scarlet 104,50 0,55

1210 MagicFlower L. Rose Shades 104,50 0,55

1211 MagicFlower White 104,50 0,55

1212 MagicFlower Sweet Shades 104,50 0,55

1213 MagicFlower Mix 104,50 0,55
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Begonia x tuberhybrida

Rozsada w palecie 72 – ilość gwarantowana – 70 sztuk
termin składania zamówień – najpóźniej 14 tygodni przed dostawą
indeks odmiana dostawy w tygodniach 

(proszę wpisać ilość palet)
cena (zł)

8 9 10 11 12 13 14 paleta roślina

1301 MagicFlower Dark Red 80,50 1,15

1302 MagicFlower Golden Yellow 80,50 1,15

1303 MagicFlower Bright Orange 80,50 1,15

1304 MagicFlower Brilliant Red 80,50 1,15

1305 MagicFlower Yellow 80,50 1,15

1306 MagicFlower Deep Orange 80,50 1,15

1307 MagicFlower Deep Rose 80,50 1,15

1308 MagicFlower Peach 80,50 1,15

1309 MagicFlower Scarlet 80,50 1,15

1310 MagicFlower L. Rose Shades 80,50 1,15

1311 MagicFlower White 80,50 1,15

1312 MagicFlower Sweet Shades 80,50 1,15

1313 MagicFlower Mix 80,50 1,15

           Ważne informacje:

– ceny netto, do wartości towaru doliczany jest podatek VAT 8%
– zamówienia składane po terminie będą realizowane w miarę możliwości
– sposób dostarczenia, do uzgodnienia

           Upusty:

– od 2000 zł do 5000 zł – 5%
– od 5000 zł do 10000 zł – 10%
– powyżej 10000 zł – do negocjacji
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Ogólne warunki sprzedaży nasion i rozsad firmy Gospodarstwo Ogrodnicze Marcin Wojtczak
Art. 1. Zastosowanie
Niniejsze warunki mają zastosowanie w każdej umowie, zawieranej pomiędzy firmą Gospodarstwo Ogrodnicze Marcin Wojtczak (Sprzedający), a 
klientami w Polsce (Kupujący). Każdy zamawiający przyjmuje je, składając podpis na zamówieniu.

Art. 2. Oferty, zamówienia i umowy
Oferty nie są wiążące. Sprzedający zobowiązuje się do wykonania umowy potwierdzając zamówienie. Ceny w formularzu są cenami netto, loco 
magazyn Sprzedającego. Wszelkie zamówienia będą realizowane przez Sprzedającego, jakkolwiek zastrzega on sobie możliwość, w przypadku 
niepowodzenia w produkcji nasion i rozsad, dostarczenia odmiany zastępczej, możliwie zbliżonej do tego co było zamówione, bez jakichkolwiek 
dodatkowych zobowiązań. W tym przypadku, Kupującemu nie przysługuje żadne odszkodowanie.
Sprzedający ma prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Kupujący spóźnia się z odbiorem lub płatnościami. Kupujący może pisemnie anulować 
złożone wcześniej zamówienie do 7 dni od jego wygenerowania. Po tym terminie Sprzedający zastrzega sobie możliwość naliczenia kosztów 
rezygnacji, od 20% do 80%, w zależności od terminu rezygnacji.

Art. 3.  Dostawy
O ile strony nie uzgodnią inaczej, wysyłka towarów odbywa się na koszt i odpowiedzialność Kupującego. Jeśli transport zostanie zlecony przez 
Sprzedającego firmie transportowej, to przejmuje ona odpowiedzialność za właściwe wykonanie usług. Rozpakowanie przesyłki powinno nastąpić 
w obecności kierowcy/kuriera. W przypadku uszkodzeń w towarze, Sprzedający zobowiązuje się do wyegzekwowania odszkodowania od firmy 
transportowej do wysokości strat. Sprzedający może dostarczyć, w miarę możliwości, towar zastępczy. 
Za terminowo zrealizowane zamówienie uważa się wydanie towaru w przedziale od 1 tygodnia przed do 2 tygodni po przewidywanej dacie 
realizacji. Siła wyższa oraz inne czynniki zewnętrzne, niezależne od Sprzedającego, mogą zwolnić Sprzedającego od obowiązku wykonania umowy 
w terminie. W tym przypadku Kupujący nie może dochodzić żadnych roszczeń odszkodowawczych, ani też odstąpić od umowy. Sprzedający 
powinien poinformować Kupującego o opóźnieniach i realnym terminie dostawy. 
W przypadku dostawy rozsad w paletach zwrotnych, Kupujący zobowiązuje się do ich zwrócenia Kupującemu, nie później, niż 8 tygodni od 
dostawy. Wartość takiej palety jest określona na 80 zł/szt., i w przypadku jej niezwrócenia, Sprzedający może tą kwotą obciążyć Kupującego.

Art. 4. Zastrzeżenie własności
Aż do całkowitego uregulowania płatności z tytułu realizacji umowy, produkty dostarczone przez Sprzedającego pozostają jego własnością. 
Dotyczy to także roślin zaawansowanych we wzroście. 

Art. 5. Płatności
Płatności należy dokonywać w siedzibie Sprzedającego bądź na rachunek bankowy podany na dokumencie sprzedaży. W przypadku przekroczenia 
terminu zapłaty, Sprzedający ma prawo naliczyć odsetki w wysokości ustawowej. Sprzedający ma prawo do cesji wierzytelności lub zlecenia 
windykacji innemu podmiotowi, a wszelkie koszty  ewentualnego ściągania należności na drodze sądowej ponosi Kupujący.

Art. 6. Gwarancja
Sprzedający ponosi odpowiedzialność za sprzedawane produkty tylko do wysokości faktury sprzedaży lub innego równoważnego dokumentu. 
Ewentualne reklamacje    winny być zgłoszone pisemnie w ciągu 3 dni roboczych od momentu dostawy. Zawiadomienie takie powinno zawierać 
wszelkie dane potrzebne do rozpatrzenia ewentualnej reklamacji. Uszkodzenia transportowe będą uwzględniane tylko pod warunkiem stwierdzenia 
ich w obecności kierowcy i sporządzenia notatki zawierającej rozmiar i powód zniszczeń, podpisanej przez Kupującego i kierowcę firmy 
transportowej. W przypadku stwierdzenia wad ukrytych dostarczonego produktu, Sprzedający powinien być o tym poinformowany pisemnie w 
ciągu 10 dni od momentu ich wykrycia. 

Art. 7. Przeznaczenie produktów
Nasiona i rozsady dostarczane przez Sprzedającego mogą służyć tylko i wyłącznie do produkcji roślinnej. Sprzedający nie ponosi 
odpowiedzialności za zakupione produkty, które były używane przez Kupującego w innym celu niż produkcja roślinna. Używanie produktów do 
powielania i rozmnażania materiału roślinnego a także do hodowli jest możliwe tylko za odrębną zgodą Sprzedającego. 

Art. 8. Doradztwo produkcyjne
Sprzedający udziela informacji na temat uprawy według swojej najlepszej wiedzy i woli, jednakże nie bierze odpowiedzialności za efekty i wyniki  
produkcyjne Kupującego, gdyż nie ma na nie żadnego wpływu. Kupujący powinien kierować się własną wiedzą i doświadczeniem, oraz stosować 
metody dostosowane do warunków produkcyjnych. 

Art. 9. Postanowienia końcowe
Strony zobowiązują się do rozwiązywania wszelkich spornych spraw polubownie, a w przypadku braku porozumienia, wszelkie spory będą 
kierowane do właściwego sądu dla siedziby Sprzedającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszymi postanowieniami, będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
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