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ZAMAWIAJĄCY / PŁATNIK
INTERNATIONAL PAPER- KWIDZYN Sp z o.o.
International Paper - Kwidzyn Sp. z o.o. z siedzibą : ul. Lotnicza 1 , 82-500 Kwidzyn. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000292525, Regon 002813078, NIP 581-000-45-87, nr rejestrowy BDO 000017766,
kapitał zakładowy 90.000.000 zł,
Zarząd Spółki: Tomasz Brodecki, Aneta Muskała, Krzysztof Grosser, Piotr Klimek.

Adres wysyłkowy
Stacja kolejowa:
Telefon centrali:
Telefax:
Nr stat. Regon
NUMER IDENTYFIKACYJNY- NIP:
Nazwa Banku:
Nr konta:
Kod SWIFT:
1.

82-500 Kwidzyn, ul. Lotnicza 1
Kwidzyn B kod. 023119.
(55) 279 80 - 00
(55) 279 84 - 51 , 82 - 51
P - 002813078
581 - 00 - 04 - 587
RBS Bank (Polska) S.A.
21167000040000643991055800
ABNAPLPW

KLAUZULE DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1.1. Zapytanie ofertowe (Request for Quotation) nie stanowi podstawy do obciążenia IP-Kwidzyn Sp. z o.o.
kosztami opracowania oferty i nie może być podstawą innych roszczeń w stosunku do IP-Kwidzyn Sp. z. o.o.
1.2. IP-Kwidzyn Sp. z o.o. w czasie trwania akcji ofertowej zastrzega sobie prawo do żądania od oferenta aktualnych
dodatkowych danych jak: KRS lub wypis z rejestru (any registration document), certyfikaty, ubezpieczenia itp.
pod rygorem odrzucenia oferty.
1.3. Brak odpowiedzi ze strony IP-Kwidzyn Sp. z o.o. na złożoną ofertę w ciągu 21 dni od wymaganej daty jej złożenia
oznacza rezygnację z oferty.
2.

KLAUZULE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA:

2.1. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO PISEMNEGO POTWIERDZENIA PRZYJĘCIA DO
REALIZACJI ZAMÓWIENIA (potwierdzenia przez osoby upoważnione do reprezentowania przedsiębiorcy
na zewnątrz, zgodnie z danymi zawartymi w odpowiednich rejestrach sądowych lub ewidencjach podmiotów
gospodarczych). Jedynie potwierdzenia spełniające wymogi określone w zdaniu poprzedzającym będą
podstawą do rozpoczęcia prac.
2.2. Brak uwag w ciągu 14 dni od otrzymania zamówienia traktowany będzie jako przyjęcie warunków zamówienia.
2.3. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli
Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub jej
projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi
na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Do zawarcia przez
Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda Inwestora i Wykonawcy.
2.4. Przy dostawach środków chemicznych Dostawca zobowiązany jest dostarczyć kartę charakterystyki produktu
(sporządzoną w języku polskim). Opakowania, w których jest dostarczony środek chemiczny muszą być
oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych
i ich mieszaninach (Dz.U z dnia 24 marca 2011 r. Nr 63, poz. 322).
3.

PODATEK VAT:

3.1. Jeśli z winy Wykonawcy Zamawiający nie będzie mógł odliczyć naliczonego PODATKU VAT, Wykonawca
zobowiązuje się do wystawienia FAKTURY KORYGUJĄCEJ celem rekompensaty poniesionej straty.
3.2. WYKONAWCA musi poinformować IP Kwidzyn Sp. z o.o. o posiadaniu statusu „ Małego Podatnika ” oraz
poinformować o zmianie tego statusu.

4.

WARUNKI PŁATNOŚCI:

4.1. WYKONAWCA zobowiązany jest do wystawienia dokumentu rozliczeniowego /FAKTURY VAT/ w terminie
określonym przepisami prawa po podpisaniu przez Zamawiającego pozytywnego protokołu odbioru prac - usługi.
WYKONAWCA zobowiązany jest umieścić na fakturze NUMER ZAMÓWIENIA IP - KWIDZYN Sp.z o.o.
Brak tych danych może spowodować, że faktura nie zostanie rozliczona w terminie, zaś odpowiedzialnym będzie
wystawca nieprawidłowej faktury. Zapłata nastąpi po nadesłaniu faktury korygującej.
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4.2. Za datę płatności ustala się dzień, w którym nastąpi obciążenie rachunku Zamawiającego. Termin płatności może
ulec przedłużeniu w przypadku, gdy jakość usług będzie reklamowana przez Zamawiającego.
W przypadku zwłoki w zapłacie wynikającej z winy Zamawiającego, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki
w
wysokości ustawowej.
4.3. Zapytania dotyczące płatności za wystawione faktury oraz w sprawie potwierdzania sald rozrachunków należy
kierować bezpośrednio do działających z upoważnienia IP Kwidzyn Sp z o.o. pracowników Capgemini Polska Sp.
z o.o. w Krakowie pod numery telefonów: (12) 63-16-325 lub (12) 63-16-309.
5.

W PRZYPADKU WYKONYWANIA CZĘŚCI ZAMIENNYCH WYMAGAMY:
a/ znakowania detali,
b/ świadectwa Kontroli Jakości.

6.

Wszelkie informacje zamieszczone na fakturze lub innych dokumentach Dostawcy niezgodne z treścią
przyjętego zamówienia nie będą miały mocy prawnej dla Zamawiającego.

7.

KLAUZULA POUFNOŚĆI:
Wszelkie informacje objęte niniejszą umową (zamówienie i jego akceptacja) i jej realizacją stanowią informacje
poufne. Rozpowszechnianie ich w jakiejkolwiek formie jest zakazane. Za naruszenie powyższego zakazu
Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę (Dostawcę ) karą umowną w wysokości 20 % wartości netto tego
zamówienia. Nie wyłącza to możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odpowiedzialności odszkodowawczej
na zasadach ogólnych.

8.

OŚWIADCZENIE O STATUSIE DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY
International Paper – Kwidzyn spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kwidzynie posiada status dużego
przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów art. 4 pkt 6 Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 118, zm. Dz.U.z 2019 r.
poz. 1649). Skan oświadczenia podpisanego przez osobę upoważnioną znajduje się na stronie www.ipkwidzyn.pl
w zakładce: „DO POBRANIA”.

Koniec

