Michał Musiał
Chojna 51, 62-130 Gołańcz
NIP: 766-189-23-64
Tel: +48 664-442-776

Zamówienie warchlaków
Zamawiający/Kupujący - pełna nazwa
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
NIP:…………………………………………………………………………..
REGON:…………………………………………………………………….
PL stada……………………………………………………………………
Data zamówienia ……………………………………………………
Data dostawy………………………………………………………….
Cena warchlaka netto…………………………………………….., Cena netto całkowita………………………………………………………...
Termin płatności……………………………………………………..
Ilość zwierząt………………………………………………………….
NR Kolczyka……………………………………………………………
Uwagi hodowcy....................................................................................................................
Waga DK………………………………
Uwagi hodowcy
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Podpis kupującego/data

Podpis współmałżonka /data

Warchlaki są własnością firmy DUŃCZYK do chwili zapłaty przez kupującego.
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Podpis przedstawiciel firmy /data

UMOWA SPRZEDAŻY TRZODY CHLEWNEJ

1. Umowa sprzedaży dotyczy zamówienia warchlaków 30 kg oraz wszystkich informacji zawartych w
zamówieniu.
2. Sprzedawca sprzedaje a Kupujący kupuje w ramach prowadzonej przez siebie działalności warchlaki zwane
dalej Towarem za cenę określoną w zamówieniu.
3. Cena określona w zamówieniu uwzględnia koszty dostawy Towaru do Kupującego.
4. Do rozliczenia wagowego Sprzedawca uwzględnia wagę zmierzoną w Danii. Za każdy kilogram przekraczający
wagę średnią (30kg) powyżej lub poniżej, Sprzedawca rozliczy te kilogram równowartością 0,8 Euro
doliczając lub odliczając od ceny ustalonej w zamówieniu.
5. Kupujący jest zobowiązany do rozładowania sztuk padłych podczas transportu ,za które nie zostanie
obciążony.
6. Sprzedawca zobowiązany jest przedłożyć Kupującemu dokumenty związane z dostawą Towaru.
7. Zgłoszenia do ARiMR dokonują: Sprzedawca SPRZEDARZ , Kupujący ZAKUP.
8. Wady towaru wykryte przy rozładunku oraz dzień po nim tj. przepuklina brzuszna/jądrowa 100% odliczenia
nie wykastrowane sztuki 50% odliczenia, sztuki te Sprzedawca odliczy w zależności od wady.
9. Zapłata za Towar oraz koszty dostawy zostaną przedstawione na fakturze VAT którą zostanie obciążony
Kupujący. Zapłata za Towar zostanie uregulowana zgodnie z wytycznymi z zamówienia na numer rachunku
bankowego Sprzedawcy:
Bank WBK, Nr. konta :
10. Zamówienie warchlaków przedstawione jest w cenie netto, Sprzedawca wystawiając fakturę VAT nałoży
ustawowy podatek VAT8%.
11. Za każdy dzień opóźnienia Sprzedający ma prawo naliczyć ustawowe odsetki.
12. W celu zabezpieczenia zapłaty należności wynikających z faktury VAT o której mowa w pkt.4 umowy ,Strony
ustalają że prawo do własności Towaru następuje z chwilą zapłaty za Towar przez Kupującego całej
należności wynikającej z faktury VAT. Do chwili zapłaty Kupujący nie może dysponować Towarem (zbyć,
obciążyć zastawem lub prawami osób trzecich, zastosować darowizny).
13. W przypadku braku zapłaty w terminie ustalonym w zamówieniu Sprzedający ma prawo odebrać Towar od
Kupującego.
14. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy bez podania przyczyny. Wyłączona jest
jakakolwiek odpowiedzialność Sprzedawcy z tego tytułu.
15. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy stronami jest sąd powszechny właściwy dla siedziby
Sprzedawcy.
16. Umowę i zamówienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Podpis kupującego/data
Podpis współmałżonka/data
Podpis przedstawiciela firmy/data
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