
RAMOWE WARUNKI WSPÓŁPRACY 
 
określające zasady współpracy pomiędzy Spółką Konsorcjum FEN Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy  
ul. Czarnkowska 13, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez  
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS za numerem  
KRS 0000196881, NIP 778-12-13-207, REGON 630140924,  
zwaną dalej „DOSTAWCĄ" 
 
a 
 

Pełna nazwa:  

Adres działalności:  

Numer NIP:  

Numer REGON:  

*Numer KRS:  

*Miejsce wpisu KRS:  

Osoba uprawniona do 
reprezentacji:  

 
zwanym dalej ODBIORCĄ 
 
 
§ 1. Przedmiot współpracy 
 

1. Niniejszy dokument określa ogólne warunki współpracy w zakresie sprzedaży produktów.  
2. DOSTAWCA zobowiązuje się do dostarczania ODBIORCY produktów. ODBIORCA zobowiązuje się do odbioru 

zamówionych produktów i zapłaty uzgodnionej ceny. 
3. Złożenie zamówienia tj. określenie rodzaju produktów, ich ilości następować będzie każdorazowo za pośrednictwem 

Internetowej platformy składania zamówień (dalej: „Platforma B2B” lub „B2B”) albo na piśmie lub drogą elektroniczną, 
w zamówieniu złożonym DOSTAWCY przez ODBIORCĘ. 

4. Wraz z podpisaniem niniejszego dokumentu ODBIORCA akceptuje Regulamin sprzedaży oraz korzystania z internetowej 
platformy składania zamówień w spółce Konsorcjum FEN sp. z o.o. dostępny pod adresem 
http://b2b.fen.pl/regulamin.html (dalej: Regulamin), oraz oświadcza iż zapoznał się i akceptuje warunki serwisu  
i gwarancji dostępne pod adresem https://b2b.fen.pl/serwis.html 

 
§ 2. Zakup produktów 
 

1. Warunkiem dokonania zakupu produktu u DOSTAWCY jest złożenie zamówienia przez ODBIORCĘ w jeden ze sposobów 
wskazanych w § 1 pkt 3. 

2. W przypadku składania zamówień w formie pisemnej muszą być one podpisane przez ODBIORCĘ lub osobę uprawnioną 
do reprezentacji ODBIORCY zgodnie z wypisem z ewidencji działalności gospodarczej albo KRS. ODBIORCA wskazuje 
również osoby upoważnione do składania zamówień w Platformie B2B DOSTAWCY, dodając lub usuwając 
użytkowników w swoim koncie.  

3. Ceny ustalane są indywidualnie przez DOSTAWCĘ dla każdego zamówienia, a w przypadku zamówień składanych  
za pośrednictwem Platformy MIT - na zasadach określonych w Regulaminie. 

4. DOSTAWCA dołoży wszelkich starań celem zapewnienia terminowej realizacji zamówienia, przy czym ODBIORCY nie 
przysługuje odszkodowanie z tytułu dostaw wykonanych niezgodnie z terminem. ODBIORCA może zrezygnować  
z zamówienia o ile DOSTAWCA nie wywiązał się z terminu realizacji. 

5. Nieodebranie przez ODBIORCĘ zamówionego towaru stanowi podstawę do dochodzenia przez DOSTAWCĘ stosownego 
odszkodowania. 

6. DOSTAWCY przysługuje prawo zweryfikowania zamówienia i odmowy jego realizacji. 
7. O odmowie realizacji zamówienia lub niemożności realizacji całości lub części zamówienia z przyczyn niezależnych  

od  DOSTAWCY, ODBIORCA zostanie powiadomiony  droga elektroniczną lub pisemnie. 
 
 
§ 3. Cennik 
 

1. Aktualny cennik DOSTAWCY znajduje się na stronach internetowych DOSTAWCY i jest dostępny za pośrednictwem 
Platformy MIT. Przestawione w nim ceny są cenami netto. Ceny prezentowane na Platformie MIT są proponowanymi 
cenami hurtowymi w odniesieniu do towarów znajdujących się w magazynie spółki Konsorcjum FEN Sp. z o.o. 



2. Ostateczne ceny sprzedaży towarów uzależnione są od kursu waluty, w której towary są nabywane oraz od ceny zakupu 
danej partii towaru, mogą zatem zostać określone odmiennie przez spółkę Konsorcjum FEN Sp. z o.o. przed realizacją 
zamówienia. Ostateczne ceny ustalane są indywidualnie przez DOSTAWCĘ dla każdego zamówienia, a w przypadku 
zamówień składanych za pośrednictwem Platformy MIT ustalane są na zasadach określonych w Regulaminie. 

3. Wszelkie ceny są cenami netto. Do cen jest doliczany podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do łącznej 
ceny dostawy doliczany jest koszt przesyłki towaru zgodnie z tabelą kosztów transportu umieszonej na stronie 
internetowej DOSTAWCY, a w przypadku zamówień składanych za pośrednictwem Platformy B2B na zasadach 
określonych w Regulaminie. 

 
§ 4. Płatności 
 

1. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, płatność następuje przed odbiorem lub wysyłką zamówionego towaru, a w przypadku 
płatności przelewem towar może być odebrany lub wysłany wyłącznie po potwierdzeniu wpłaty na rachunek 
DOSTAWCY. W przypadku zamówień składanych za pośrednictwem Platformy B2B płatności następują na zasadach 
określonych w Regulaminie. 

2. Przez datę zapłaty dokonywanej w drodze przelewu bankowego Strony rozumieją uznanie rachunku bankowego 
DOSTAWCY. 

3. ODBIORCA zobowiązany jest do zapłaty ustawowych odsetek w przypadku opóźnień w zapłacie ceny. Zmiana warunków 
płatności regulowana jest odrębną umową. 

 
§ 5. Dostawa i zwroty 
 

1. Wybór sposobu odbioru produktów (odbiór własny z magazynu Dostawcy lub wysyłka przez Dostawcę) określa 
ODBIORCA w zamówieniu. ODBIORCA który nie składa zamówienia za pośrednictwem Platformy MIT jest uprawniony 
do wskazania dowolnego adresu dostawy na terytorium RP. Dostawa następuje na zasadach określonych  
w Regulaminie. 

2. Własność produktów przechodzi na ODBIORCĘ z chwilą zapłaty całości ceny. 
3. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktów przechodzi na ODBIRCĘ z chwilą wydania rzeczy 

tj. przekazania przewoźnikowi lub dokonania przez ODBIORCĘ odbioru osobistego. 
4. Potwierdzeniem odbioru jest pokwitowanie na fakturze upoważnionego przedstawiciela ODBIORCY, bądź dowód 

przekazania towaru przez DOSTAWCĘ przewoźnikowi. 
5. ODBIORCA ponosi pełną odpowiedzialność za sprawdzenie zgodności dostawy z dołączoną fakturą i zamówieniem. 
6. Procedurę reklamacji i zwrotu produktów określa Regulamin . 

 
§ 6. Gwarancja 
 

1. Z uwagi na art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, wyłącza się odpowiedzialność DOSTAWCY z tytułu rękojmi za wady. 
2. Warunki gwarancji określa Regulamin: http://b2b.fen.pl/regulamin.html, oraz Warunki Serwisu i Gwarancji: 

https://b2b.fen.pl/serwis.html 
 
§ 8. Postanowienia końcowe 
 

1. W kwestiach nieuregulowanych tym dokumentem mają zastosowanie przepisy Regulaminu oraz właściwych ustaw. 
2. Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji współpracy Strony będą starały się rozstrzygać polubownie.  

W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia, właściwym dla rozpoznania sporu będzie Sąd właściwy dla siedziby 
DOSTAWCY . 

 
 
 
Oświadczam i zapoznałem się z Warunkami i je akceptuję. 
Oświadczam iż jestem osobą upoważnioną do reprezentowania firmy zgodnie z KRS lub wpisem CEIDG. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

czytelny podpis osoby upoważnionej pieczęć firmowa 



Oświadczenie o zgodzie na przesyłanie faktur w formie elektronicznej 
 
 

Miejscowość:  

Dnia:  

 
 

Na podstawie art.106n. 1. ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054, z p.zm.), 

działając w imieniu: 

Firma:  

Adres:  

NIP:  

 

wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki Konsorcjum FEN Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Czarnkowska 13, 

60-415, Poznań, NIP 778-12-13-207, faktur w formie elektronicznej [PDF] i wskazuje adres e-mail do 

wysyłki faktur elektronicznych: 

Adres email:  

 

Faktury wysłane na ten adres email uważane będą za skutecznie dostarczone. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[informacja: Wypełniony i podpisany formularz zgody należy wysłać w postaci skanu [PDF, PNG lub JPG] emailem na adres dh@fen.pl] 

 
 
 

czytelny podpis osoby upoważnionej pieczęć firmowa 
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