
Zamówienie Sprzętu
Dostawca: Geomatix sp. z o.o., ul. Zimowa 39; 40-318 Katowice, Polska tel: +48 32 7815138 fax +48 32 7815139

Email: sklep  @geomatix.com.pl Sklep Internetowy: www.geomarket.pl

Zamawiający Data zamówienia:
Firma: Uwagi:

Adres:

Kod i Miasto: Osoba potwierdzająca przyjęcie zamówienia 
do realizacji:

Tel.: Czas realizacji: ...... dni roboczych

Fax: Adres dostawy / Odbiorca:

Email:

NIP:

Zamawiamy towar wg poniższej specyfikacji:

Lp. Art. No Szt. Opis Cena netto zł Wartość netto zł
1

2

Razem Netto:

Płatność: Gotówka / Przelew 7 dni / Karta / Kompensata / Pobranie*

Sposób dostawy lub odbioru: Odbiór osobisty/Przesyłka kurierska po przedpłacie/Przesyłka kurierska pobraniowa*

Warunki realizacji zamówienia:
1. Termin dostawy Produktu do Kupującego wynosi od 3 do 21 Dni Roboczych.
2. W momencie dostawy po sprawdzeniu kompletności i  zgodności z zamówieniem dostarczonego towaru podpisany

zostanie protokół przekazania sprzętu.
3. Ceny podane w zamówieniu są cenami netto, do których zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.
4. Za dostarczony sprzęt zostanie wystawiona faktura VAT. Zamawiający upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury

bez podpisu Kupującego.
5. Dokumentacja dołączona do sprzętu obejmująca instrukcje obsługi, dokumenty gwarancyjne i inne opisy techniczne

sporządzone są w języku polskim lub angielskim instrukcja oryginalna jest w języku angielskim lub niemieckim.
6. Szczegółowe  warunki  realizacji  transakcji  zawiera  Regulamin  Sprzedaży  znajdujący  się  na  następnej  stronie.

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulamin Sprzedaży.

................................................ ................................................ ................................................
Osoba upoważniona do podpisu Pieczęć Firmy Data i podpis osoby potwierdzającej przyjęcie

zamówienia do realizacji

* Niepotrzebne skreślić.
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REGULAMIN SPRZEDAŻY GEOMATIX sp. z o.o.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1) Niniejszy Regulamin Sprzedaży znajduje zastosowanie do umów sprzedaży towarów (zwanych dalej: „Produktem”) zawieranych przez Geomatix sp. z o.o. 40-3180 Katowice ul.

Zimowa 39; NIP: 634-18-53-623, Tel. +48 32 7815138; Fax: +48 32 7815139; email: sklep@geomatix.com.pl jako Sprzedawcę (zwany dalej: „Sprzedawcą”) z przedsiębiorcami
(zwanymi dalej: „Kupującym”).

2) Regulamin Sprzedaży nie ma zastosowania do umów sprzedaży zawieranych z konsumentami. 
3) Kupujący w pełni uznaje przedstawione w Regulaminie Sprzedaży warunki sprzedaży i zrzeka się własnych, wcześniej ustalonych warunków umów, jeśli takowe istniały.

ZAMÓWIENIA
1. Informacje podane przez Sprzedawcę w ogłoszeniach, reklamach, katalogach, cennikach i innych dokumentach o podobnym charakterze mają wyłącznie charakter informacyjny i

nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm., dalej Kodeks cywilny).
2. Kupujący składa Sprzedawcy ofertę nabycia Produktu (zwaną dalej: „Zamówieniem”) na formularzu Zamówienia udostępnionym przez Sprzedającego, w której jest obowiązany

określić niezbędne elementy umowy, a w szczególności: rodzaj Produktu, jego ilość i cenę.
3. Cenę Produktu ustala się w oparciu o aktualnym cennik obowiązujący u Sprzedawcy.  Wszystkie ceny Produktów podawane przez Sprzedawcę są cenami netto w złotych

polskich i zostaną powiększone o podatek od towarów i usług według obowiązujących stawek.
4. Zamówienie powinno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Kupującego, w tym również na podstawie pełnomocnictw.
5. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę. 
6. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje w formie pisemnej, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faxu. 
7. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia  od Umowy Sprzedaży  zawartej  z Kupującym w terminie 14 dni  kalendarzowych od dnia jej  zawarcia.  Odstąpienie  od Umowy

Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Kupującego żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
8. W przypadku odstąpienia od umowy (zwana dalej: „Rezygnacja z Zamówienia”) przez Kupującego, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 15 %

wartości Zamówienia. W przypadku odbioru Produktu przez Kupującego, nie jest możliwe odstąpienie od umowy przez Kupującego bez zgody Sprzedającego.
DOSTAWA ORAZ ODBIÓR PRODUKTU

1) Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2) Dostawa Produktu do Kupującego jest odpłatna. Koszty dostawy Produktu ponosi Kupujący. 
3) Odbiór osobisty Produktu przez Kupującego jest bezpłatny. 
4) Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

a) Przesyłka kurierska po przedpłacie, przesyłka kurierska pobraniowa za pośrednictwem firmy kurierskiej, 
b) Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Zimowa 39, 40-318 Katowice – w Dni Robocze, w godzinach od 08:00 do 16:00.

5) Termin dostawy Produktu do Kupującego wynosi od 3 do 21 Dni Roboczych. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany
termin, który jednak nie może przekroczyć 21 Dni Roboczych. W przypadku braku Produktu na magazynie, Kupujący zostaje poinformowany o tym. 

6) Sprzedawca zastrzega sobie prawo realizacji niepełnych Zamówień w momencie wystąpienia braków magazynowych, po wcześniejszym uzgodnieniu z Kupującym.
7) Początek biegu terminu dostawy Produktu do Kupującego liczy się w następujący sposób:

a) W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy
b) W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

8) Termin gotowości Produktu do odbioru przez Kupującego – w przypadku wyboru przez Kupującego odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez
Kupującego w terminie do 21 Dni Roboczych. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin,
który jednak nie może przekroczyć 21 Dni Roboczych. W przypadku braku Produktu na magazynie, Kupujący zostaje poinformowany o tym. Sprzedawca zastrzega sobie prawo
realizacji  niepełnych zamówień w momencie wystąpienia braków magazynowych,  po wcześniejszym uzgodnieniu z Kupującym. O gotowości Produktu do odbioru Kupujący
zostanie  dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie  stosownej  wiadomości  e-mail  na podany w formularzu  Zamówienia  adres poczty  elektronicznej
Kupującego.

9) Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Kupującego liczy się w następujący sposób:
a) W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
b) W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

10) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Kupującego, który:
a) co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego firmą kurierską.
b) co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia w punkcie odbioru.

11) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Kupującego nieprawidłowego  lub niepełnego adresu dostawy.
12) W  przypadku braku odbioru towaru w terminie 14 dni od otrzymania informacji przygotowaniu do odbioru, Sprzedawca może według swojego wyboru obciążyć Kupującego

kosztami magazynowania lub dokonać dostawy zamówionych towarów do siedziby Kupującego, na koszt Kupującego.
13) W przypadku gdy Sprzedawca z przyczyn od niego niezależnych, nie będzie w stanie dostarczyć towarów w uzgodnionym terminie, niezwłocznie powiadomi o tym Kupującego i

wskaże planowany termin dostawy, a Kupującemu nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do Sprzedawcy.
14) Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu Kupującemu lub przewoźnikowi przechodzi  na Kupującego ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca nie ponosi

odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Kupującemu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
15) W razie przesłania Produktu do Kupującego za pośrednictwem przewoźnika Kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego

rodzaju.  Jeżeli  stwierdzi,  że  w  czasie  przewozu  nastąpił  ubytek  lub  uszkodzenie  Produktu,  obowiązany  jest  dokonać  wszelkich  czynności  niezbędnych  do  ustalenia
odpowiedzialności przewoźnika.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY
1) Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego wyłącznie za szkody powstałe z winy umyślnej Sprzedawcy. 
2) Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do

wysokości  zapłaconej  ceny oraz kosztów  dostawy z  tytułu  Umowy Sprzedaży.  Sprzedawca  ponosi  odpowiedzialność w stosunku do Kupującego tylko  za  typowe szkody
przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

RĘKOJMIA i GWARANCJA
1) Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu.
2) Do Produktów posiadających wyraźnie powtarzalny identyfikator (np. nr fabryczny) Sprzedawca dołącza dokumenty gwarancyjne.
3) Zasady gwarancji, a w szczególności zakres odpowiedzialności gwarancyjnej, podmiot właściwy do wykonywania obowiązków wynikających z gwarancji oraz tryb reklamacji, 

określa dokument gwarancyjny.
WARUNKI PŁATNOŚCI

1) Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące sposoby płatności: 
a) Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki,
b) Płatność gotówką przy odbiorze osobistym,
c) Przedpłata na rachunek bankowy Sprzedawcy: Bank: ING Bank Śląski S.A. Numer rachunku: 13 1050 12 14 1000 0007 0232 4591. Potwierdzenie dokonania przelewu 

można przesłać faksem na numer 32 781 51 39 lub mailem na adres: sklep  @geomatix.com.pl. 
2) W przypadku wyboru przez Kupującego płatności gotówką przy odbiorze osobistym, przedpłatą przelewem, Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni 

kalendarzowych od dnia potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedającego. 
3) W przypadku wyboru przez Kupującego płatności przelewem, Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania faktury VAT.
4) W przypadku wyboru przez Kupującego płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. 
5) Wszelkie płatności dokonane przelewem winny być dokonywane na konta bankowego: ING Bank Śląski o/Katowice 13 1050 1214 1000 0007 0232 4591 Odbiorca: Geomatix sp.

z o.o. ul. Zimowa 39 40-318 Katowice. Potwierdzenie dokonania przelewu należy przesłać faksem 32 7815139 lub lub mailem na adres: sklep  @geomatix.com.pl. 
6) Sprzedawca  ma prawo ograniczyć  dostępne sposoby płatności,  w tym także wymagać  dokonania  przedpłaty  w całości  albo  części  i  to  niezależnie  od wybranego  przez

Kupującego sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
7) Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Produktu do chwili zapłaty przez Kupującego całości ceny.
8) W przypadku opóźnienia w płatności Sprzedawca ma prawo do powstrzymania się z realizacją wszelkich dostaw, jak również z wydaniem Produktu na rzecz Kupującego, do

czasu otrzymania zapłaty.  Sprzedawca ma także ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży zawartej  z Kupującym w terminie 1 miesiąca od upływu terminu płatności,  bez
wyznaczenia Kupującemu dodatkowego terminu. Nie wyłącza to uprawnień Sprzedawcy wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego.

DANE OSOBOWE
1) Administratorem danych osobowych Kupującego zbieranych za pośrednictwem formularza Zamówienia jest Sprzedawca.
2) Dane podane przez Kupującego w formularzu będą zachowane w tajemnicy. Dane podane przez Kupującego mogą być wykorzystywane jedynie w celach realizacji umowy oraz

w celach marketingowych przez firmę Geomatix sp. z o.o z/s w Katowicach.
3) Z chwilą złożenia Zamówienia Kupujący wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu.
4) Dane osobowe Kupującego zostają wprowadzone do bazy danych firmy Geomatix sp. z o.o. z/s w Katowicach.
5) Zgodnie  z  ustawą  o  ochronie  danych  osobowych  Kupujący   mają  prawo  do  wglądu  w  swoje  dane,  do  ich  poprawiania  oraz  wniesienia  żądania  o  zaprzestanie  ich

wykorzystywania.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) W przypadku nieważności poszczególnych postanowień Regulaminu Sprzedaży pozostałe postanowienia Regulaminu Sprzedaży pozostają w mocy.
2) Prawem właściwym dla Umowy Sprzedaży jest wyłącznie prawo polskie. 
3) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Sprzedaży mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu 

cywilnego.
4) Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym zostają poddane polskim sądom powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
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