
 

 

 
 

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych FOL-PAK Jerzy Kęsik 

Przystawy 55b, 76-142 Malechowo 
 

Obowiązujące od dnia 01.01.2016 
 

 
Ogólne warunki sprzedaży firmy Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych FOL-PAK Jerzy Kęsik są 
publikowane na stronie internetowej www.fol-pak.com.pl w postaci pliku  
do pobrania. Ogólne warunki sprzedaży są również dostępne w wersji papierowej w siedzibie firmy 
tj . Przystawy 55b, 76-142 Malechowo, Polska. 
 
Ilekroć w niniejszych Ogólnych warunkach sprzedaży użyte są pojęcia : 
„Sprzedawca” – rozumie się przez to ZPTSZ FOL-PAK Jerzy Kęsik z siedzibą w Przystawach 
„Kupujący” – rozumie się przez to osobę zamawiającą wyroby w firmie ZPTSZ FOL-PAK Jerzy Kęsik 
„Wyrób” – rozumie się przez to produkt ofertowany przez firmę ZPTSZ FOL-PAK Jerzy Kęsik 
„Strony” – rozumie się przez to Sprzedawcę i Kupującego łącznie. 
„OWS” – rozumie się przez to Ogólne Warunki Sprzedaży. 
 

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE 
 
1.   Sprzedawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą z siedzibą  

w Przystawach 55b, 76-142 Malechowo, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej gminy 

Malechowo pod nr ewid. 221, NIP 669-000-26-45, REGON 330053280. 

2.   Sprzedawca w zakresie prowadzonej przez siebie działalności zajmuje się profesjonalnie 

produkcją opakowań z tworzyw sztucznych oraz świadczeniem usług związanych 

 z przetwórstwem tworzyw sztucznych.  

 
§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1.    Niniejsze ogólne warunki sprzedaży, zwane dalej OWS, mają zastosowanie do wszystkich umów 
sprzedaży lub dostawy wyrobów oferowanych przez Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych FOL-
PAK Jerzy Kęsik w Przystawach (zwaną dalej Sprzedawcą), choćby przy kolejnej sprzedaży (dostawie) 
nie były powtórnie przekazane Kupującemu. 
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2.    Warunki sprzedaży i dostawy określone w niniejszym dokumencie ( zwane dalej : OWS ) mają 
zastosowanie w każdym przypadku, w którym Sprzedawca sprzedaje lub dostarcza Kupującemu 
wyroby lub wykonuje usługi, chyba że ich stosowanie zostanie wyraźnie wyłączone w całości lub w 
części w pisemnej umowie wiążącej strony. 
3. Stosowanie niniejszych warunków nie może być wyłączone lub ograniczone postanowieniami 
ogólnych warunków zakupu lub innych wzorców, którymi posługuje  
się Kupujący. 
 

§ 3 ZAWARCIE UMOWY I WARUNKI ZAMÓWIEŃ 
 
1.  Umowa zostaje zawarta wskutek złożenia przez Kupującego zamówienia i jego przyjęcia 
 przez Sprzedawcę, bądź wskutek podpisania przez Sprzedawcę i Kupującego dokumentu umowy. 
2. Zamówienia są przyjmowane wyłącznie na piśmie w siedzibie Sprzedawcy  

lub za pośrednictwem poczty e-mailowej na adresy wskazane na stronie www.fol-pak.com.pl lub za 

pośrednictwem faxu nr +48 600 047 039. 

3. Zamówienia Kupujący może składać w formie e-mailowej przez całą dobę, jednak 

 ich rozpatrywanie następuje wyłącznie w dni robocze w godz. od 7:00 do 15:00. 

4. Zamówienia złożone w dni powszednie w godz. 15:00 do 7:00, w soboty, w niedziele oraz 

 w święta będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym. 

5. Warunkiem koniecznym do przyjęcia do realizacji zamówienia jest podanie prawdziwych 

danych Kupującego na zamówieniu ( pełnej nazwy firmy, adresu siedziby, numeru NIP, numeru 

telefonu i adresu poczty elektronicznej ) oraz dokładnej nazwy produktu wraz 

 z indywidualnym numerem projektu graficznego ( jeżeli zamówienie dotyczy wyrobów 

 z nadrukiem fleksograficznym). Kupujący jest zobowiązany do każdorazowego informowania 

Sprzedawcy o wszelkich zmianach graficznych/merytorycznych w projekcie folii, która  

ma być wyprodukowana. Przekazanie takiej informacji w toku produkcji może skutkować 

przedłużeniem terminu realizacji, o czas wyprodukowania zmienionych matryc fotopolimerowych. 

6. Zamówienie (odpowiednio inne powiadomienia) będą uważane za skutecznie złożone  

w imieniu Kupującego, jeżeli zostaną złożone przez osobę, która wcześniej  

(przy wcześniejszych zamówieniach, odpowiednio innych powiadomieniach) działała 

 za Kupującego, a Kupujący nie kwestionował tych działań i choćby w sposób dorozumiany uznał je 

za dokonane w swoim imieniu, do chwili powiadomienia Sprzedawcy o cofnięciu pełnomocnictw 

(upoważnień) dla tej osoby. Zasadę tę stosować należy odpowiednio  

do korespondencji przesyłanej z adresu poczty elektronicznej, z którego wcześniej przesyłano 

zamówienia (zawiadomienia) w imieniu Kupującego – do czasu powiadomienia  

o nieaktualności tegoż adresu. 
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7. Sprzedawca może zażądać dołączenia kopii dokumentów rejestracyjnych firmy Kupującego 

 tj. przesłanie kopii zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z KRS 

( w przypadku spółek handlowych ), zaświadczenia o nadaniu nr NIP i REGON.  

W przypadku odmowy dostarczenia ww. dokumentów, Sprzedawca zastrzega sobie prawo 

 do odmowy realizacji zamówienia. 

8. Sprzedawca w ciągu 1 dnia roboczego od daty wpłynięcia zamówienia przesyła Kupującemu 

pisemne potwierdzenie otrzymania zamówienia. 

9. W przypadku, gdy Sprzedawca nie może przyjąć zamówienia, bądź może je przyjąć, ale 

jedynie z zastrzeżeniem zmian proponowanych w zamówieniu warunków, zawiadamia  

o tym Kupującego w terminie 5 dni roboczych od daty potwierdzenia otrzymania zamówienia. 

10. Zamówienie ze zmianami, o których zawiadomi Sprzedawca wiąże strony, jeżeli Kupujący 

 nie sprzeciwi się temu najpóźniej w następnym dniu roboczym od otrzymania takiego 

zawiadomienia Sprzedawcy. 

11. Sprzedawca w ciągu 2 dni roboczych od potwierdzenia otrzymania zamówienia przesyła 

Kupującemu potwierdzenie zamówienia, wraz z każdorazowym wskazaniem terminu realizacji 

zamówienia, potwierdzenia zamawianej przez Kupującego ilości oraz ceny. W przypadku, 

 gdy zamówienie Kupującego dotyczy nowego wzoru graficznego, Sprzedawca przesyła  

do podpisu uzgodnienia warunków realizacji zamówienia, które Kupujący zobowiązuje  

się uzupełnić i podpisać. 

12. Osoba umocowana do składania w imieniu Kupującego zamówień jest zobowiązana 

 do podpisania potwierdzenia zamówienia. Brak podpisania potwierdzenia zamówienia  

w ciągu 2 dni roboczych uznaje się za akceptację przedstawionych warunków zamówienia. 

13. Termin realizacji zamówienia jest podany każdorazowo na potwierdzeniu zamówienia. 

Termin dostawy może ulec przedłużeniu o czas utrudnień w zaopatrzeniu surowcowym, awarii 

maszyn, strajków, klęsk żywiołowych, przerw w dostawach prądu czy innych mediów,  

na co Kupujący wyraża zgodę. Jeżeli przeszkody trwają dłużej niż 30 dni, Stronom przysługuje prawo 

do odstąpienia od umowy. 

14. Termin realizacji zamówienia ulega przedłużeniu w przypadku zmian dokonywanych przez 

Kupującego w toku realizacji zamówienia. Do takich zdarzeń zaliczyć można m.in. : 

- wstrzymanie zamówienia 
- zmiana składu surowcowego wyrobu foliowego 
- zmiana ilości zamówienia 
- zmiana projektu graficznego wyrobu foliowego 
Co do zasady należy przyjąć, iż w takich przypadkach termin realizacji pozostaje  
do indywidualnej negocjacji pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym. 



 

 

15. Termin realizacji zamówienia pozostaje do indywidualnego uzgodnienia pomiędzy 

Kupującym i Sprzedawcą w przypadku, gdy dotyczy nowych projektów lub wznowień z 

uwzględnieniem zmian tekstowych lub graficznych w istniejących już projektach, dla których w 

przypadku złożenia zamówienia niemożliwe jest ustalenie daty zakończenia prac nad matrycami 

fotopolimerowymi. 

16. Kupujący może odwołać złożone zamówienie, nie później jednak niż z upływem 24 godzin  

od dnia doręczenia zamówienia Sprzedawcy. W tym przypadku Sprzedawca zastrzega sobie prawo 

do obciążenia Kupującego kosztami, poniesionymi w celu realizacji zamówienia. 

17. Sprzedawca określa tolerancje ilościowe wyrobu gotowego na poziomie +/- 10% w stosunku 

do złożonego zamówienia. 

 
§ 4 WARUNKI DOSTAW 

 
1. Zamówione produkty Kupujący jest zobowiązany odebrać we własnym zakresie i na własny 

koszt. Jeżeli jednak oferta obejmuje zapewnienie transportu przez Sprzedawcę, dostawa będzie 

zrealizowana za pośrednictwem firmy spedycyjnej. Firma świadcząca usługi transportowe jest firmą 

niezależną od Sprzedawcy i jej usługi spedycyjne podlegają regulaminom spedytora. Sprzedawca nie 

ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem firmy spedycyjnej i 

ewentualne wydłużenie czasu dostawy ponad określony w potwierdzeniu zamówienia. 

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktów lub opóźnienie w 

dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Kupującego, nie 

zgłoszeniem się Kupującego po odbiór, opóźnieniem w dostawie surowca od producenta lub innymi 

przeszkodami nie leżącymi po stronie Sprzedawcy. 

3. Pomiędzy Stronami dopuszcza się możliwość stosowania dostaw częściowych. 

 
§ 5 CENY I PŁATNOŚCI 

 
1.     Strony zgodnie oświadczają, iż Kupujący zapłaci Sprzedawcy za dostarczone wyroby należność 
w terminie i według cen jednostkowych określonych w aktualnej ofercie Sprzedawcy. Zastosowanie 
innej, niższej ceny wymaga każdorazowo wyraźnej akceptacji Sprzedawcy.  
W tym zakresie nie można domniemywać milczącej akceptacji Sprzedawcy. 
2.  Jeśli strony nie umówiły się inaczej, każda cena, którą zawarto w ofercie, katalogu, potwierdzeniu 
lub innym dokumencie pochodzącym od Sprzedającego jest ceną netto. Cena ta nie obejmuje w 
szczególności kosztów ubezpieczenia, opłat i ceł, podatku (takich  
jak podatek VAT), kosztów przewozu, rozładunku, które będą ponoszone przez Kupującego, chyba 
że ustalono inaczej. Cena zostanie też powiększona o podatek VAT zgodnie  
z obowiązującą stawką. 



 

 

3. W przypadku, gdy Kupujący zalega z płatnościami, Sprzedawca może odmówić realizacji 

kolejnych zamówień lub odmówić wydania towarów zamówionych przez Kupującego,  

aż do momentu zapłaty pełnej kwoty zadłużenia. Sprzedawcy przysługuje również prawo  

do wstrzymania dostaw w przypadku powzięcia wiadomości o wszczęciu postępowania 

upadłościowego, naprawczego lub egzekucyjnego przeciwko Kupującemu. 

4. Płatność za produkt, może być dokonana gotówką w kasie Sprzedawcy lub przelewem 

bankowym, zgodnie z danymi i warunkami podanymi na fakturze VAT. 

5. Jeżeli jest to przewidziane w ofercie, przed przystąpieniem do realizacji zamówienia 

Sprzedawca może zażądać zadatku na poczet produkcji wyrobu. W takim przypadku Sprzedawca 

przystąpi do realizacji zamówienia pod warunkiem zapłaty pełnej kwoty zadatku. Termin realizacji 

zostanie ustalony i potwierdzony po zaksięgowaniu zaliczki na koncie Sprzedawcy. 

6. Podstawą do zapłaty, jest faktura VAT. Płatność będzie wymagalna w terminie określonym 

 w fakturze VAT. 

7. Kupujący składając zamówienie upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez jego 

podpisu. 

8. Za opóźnienie w płatnościach Sprzedawca będzie upoważniony do naliczenia odsetek  

w wysokości ustawowej, jak również do obciążenia Kupującego pełną kwotą kosztów dochodzenia 

zapłaty należności, w tym w szczególności kosztami windykacji, wezwań oraz kosztami sądowymi i 

urzędowymi. 

9. Do chwili dokonania przez Kupującego pełnej zapłaty za dostarczone wyroby, pozostają  

one własnością Sprzedawcy 

 
§ 6 DOKUMENTACJA DOSTAWY 

 
1. Dostawa (wydanie) każdej partii towarów będzie udokumentowana listem przewozowym 

 lub dowodem wydania(WZ), lub innym dokumentem stosowanym podczas realizowania dostaw 

wewnątrzwspólnotowych. 

2. Sprawdzenie towaru pod względem ilościowym odbywać się będzie przy wydaniu i przyjęciu 

towaru, w miejscu jego wydania, przy udziale przedstawiciela Kupującego (przy czym  

za takowego uważana będzie każda osoba, którą posługuje się Kupujący, w tym także przewoźnik 

działający na rzecz Kupującego lub osoba, którą przewoźnik posługuje się przy przewozie) i 

Sprzedawcy. 

3. Braki ilościowe towarów oraz widoczne ich wady(w tym uszkodzenie opakowania) powinny 

być określone w dowodzie wydania, liście przewozowym bądź innym dokumencie potwierdzającym 

przekazanie towaru, pod rygorem utraty roszczeń z tytułu tych braków i wad 

widocznych. 



 

 

4. Deklaracje zgodności lub inne dokumenty potwierdzające jakość(właściwości) towaru, 

dołączone będą do wysyłanego towaru, jeśli wymaganie takie zostanie zaznaczone  

w zamówieniu lub umowie. 

 
§ 7 GWARANCJA  

 
1. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, rękojmia za produkt jest wyłączona, natomiast 

Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji na zakupione wyroby foliowe. 

2. Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji jakościowych na okres 12 miesięcy od daty 

produkcji. Udzielenie gwarancji na powyższych warunkach zostaje potwierdzone wydaniem 

Kupującemu stosownego potwierdzenia, za które uznaje się fakturę VAT. 

3. Reklamacje zgłoszone po upływie okresu gwarancji nie będą rozpatrywane. 

4. Kupujący traci wszelkie prawa wynikające z tytułu gwarancji w przypadku przechowywania 

produktów w nieodpowiednich warunkach ( wyrób powinien być przechowywany  

w pomieszczeniach suchych, w temperaturze nie niższej niż +15 st. C i nie wyższej  

niż +35 st. C w odległości co najmniej 1 m od urządzeń grzewczych, wyrób należy chronić  

przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych). 

5. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia roszczeń z gwarancji Sprzedający ma prawo 

obciążyć Kupującego kosztami rozpatrzenia reklamacji. 

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednią lub pośrednią szkodę dla ludzi, 

zwierząt domowych lub własności, jeżeli przyczyną takiej szkody nie jest zawinione działanie lub 

zaniechanie Sprzedawcy. 

7. Kupujący ma obowiązek zgłosić roszczenia z gwarancji pisemne (listownie) 

 lub za pośrednictwem poczty e-mail w terminie : 

- o niezgodnościach ilościowych – w ciągu 3 dni od dostawy,  przy jednoczesnym określeniu 
niezgodności w dowodzie wydania, liście przewozowym bądź innym dokumencie potwierdzającym 
przekazanie towaru. 
- o wadach innych niż ukryte niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 dni od odbioru towaru 
- o wadach ukrytych – niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, od ujawnienia wady i 
nie później niż 12 miesięcy od daty produkcji. 
8. W przypadku stwierdzenia wad ukrytych Kupujący jest zobowiązany do przerwania 

przetwarzania folii i natychmiastowego poinformowania Sprzedawcy drogą pisemną  

o wykrytych wadach.  

9. Odpowiedzialność sprzedającego za wady fizyczne sprzedawanych wyrobów jest 

ograniczona do wartości wyrobu posiadającego wady, bez możliwości żądania utraconych korzyści. 



 

 

10. Sprzedawca rozpatrzy gwarancję w terminie 30 dni od daty wpłynięcia reklamacji.  

W przypadku konieczności przeprowadzenia badań wyrobów w laboratorium zewnętrznym, 

powyższy termin może ulec przedłużeniu. Sprzedawca poinformuje Kupującego pisemnie (listownie) 

lub za pośrednictwem poczty e-mail o uznaniu lub odrzuceniu roszczeń Kupującego. 

11. Warunkiem koniecznym do zgłoszenia reklamacji przez Kupującego jest przedstawienie 

pisma reklamacyjnego, dokumentu dostawy oraz etykiet reklamowanych wyrobów. W przypadku 

braku wymienionych dokumentów reklamacje nie będą rozpatrywane. 

12. Kupujący w piśmie reklamacyjnym zobowiązuje się do wskazania ilości reklamowanych 

wyrobów, ich rodzaju, numeru zamówienia, nr faktury VAT, nr partii oraz konkretną przyczynę 

reklamacji i oczekiwania Kupującego. Zwrot towaru każdorazowo musi być uzgodniony 

 ze Sprzedawcą, po uzupełnieniu przez Kupującego stosownych dokumentów, zgodnie 

 z wymogami Sprzedawcy. Niezastosowanie się do wymogów formalnych reklamacji skutkować 

będzie nieuwzględnieniem reklamacji i nie wymaga dodatkowego uzasadnienia. 

13. Reklamowany wyrób do czasu rozpatrzenia reklamacji powinien być opakowany, oznaczony 

etykietami i zabezpieczony przed uszkodzeniem do czasu ewentualnych oględzin przez 

przedstawicieli Sprzedawcy w miejscu dostawy lub siedzibie Kupującego ( w szczególności poprzez 

umieszczenie wyrobu na palecie owiniętej folią zabezpieczającą z każdej strony 

 lub tekturowym kartonie). Wyrób, który ulegnie uszkodzeniu w czasie rozpatrywania reklamacji ( w 

wyniku niewłaściwego zabezpieczenia lub magazynowania ) nie podlega reklamacji. 

14. Kupujący zobowiązuje się do udostępnienia w razie potrzeby próbki reklamowanego wyrobu 

celem poddania jej stosownym badaniom.  

15. W przypadku ujawnienia wad przez Kupującego w dostarczonych wyrobach, objętych 

zakresem i w terminie udzielonej przez Sprzedawcę gwarancji, Sprzedawca  

po przeprowadzeniu oceny jakości i uznaniu reklamacji po indywidualnych ustaleniach  

z Kupującym dostarczy wyrób wolny od wad, bądź zwróci ceny wadliwego i zwróconego towaru. 

16. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty pełnej ceny za 

dostarczony towar we wskazanym terminie płatności. 

17. Gwarancja zostanie Kupującemu udzielona, pod warunkiem niezalegania z jakimikolwiek 

płatnościami na rzecz Sprzedawcy. W przypadku zalegania przez Kupującego z zapłatą, Sprzedawca 

zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania jakichkolwiek napraw gwarancyjnych, udzielenia 

upustów cenowych czy wysyłki produktów zamiennych. 

 

 

 

 



 

 

 
§ 8 KLAUZULE DODATKOWE 

 
1. Kupujący zapewnia i odpowiada za to, że przysługuje mu prawo własności intelektualnej 
 w tym autorskie prawa majątkowe do utworów, elementów graficznych, rysunków, wzorów, 
logotypów, zdjęć itp. przekazywanych Sprzedawcy w celu ich wykorzystania przy projektach 
nadruków, bądź prawo do korzystania z tych utworów we wspomnianym zakresie,  
w tym ich wykorzystania do wykonania nadruków zamawianych przez Kupującego. 
2. Sprzedawca może wykorzystać próbki towarów oraz umieszczenie na nich nadruków, 
wyprodukowanych przez Sprzedawcę na zamówienie Kupującego(min w katalogach, ulotkach, 
firmach reklamowych, wzornikach nadruków, na targach, w tym o zasięgu międzynarodowym oraz 
na stronach internetowych, itp.). 
3. Strony dopuszczają nieznaczne różnice w kolorystyce nadruku w stosunku do przyjętego wzorca, 
które mogą wynikać z rodzaju stosowanego podłoża oraz rodzaju farb drukarskich. Strony ustalają 
odchylenie kolorystyczne na poziomie Delta CMC (+/-) 3,5. Strony akceptują fakt, iż 
cromalin/proof/e-proof jest jedynie symulacją fleksograficznej odbitki drukarskiej.  
Między proofem a odbitką drukarską mogą wystąpić różnice wynikające z odmiennej 
charakterystyki stosowanej technologii druku, farb oraz użytego podłoża. Cromalin/proof służy do 
ogólnej oceny kolorystyki, rozmieszczenia elementów graficznych oraz do oceny merytorycznej pod 
względem wymiarów i zgodności tekstów. 
4. Kupujący zobowiązany jest do stawiania się u Sprzedawcy na każdą akceptację nowego projektu 
nadruku na folii. W przypadku rezygnacji Kupującego z przyjazdu na akceptację w wyznaczonym 
przez Sprzedawcę terminie, Kupujący bierze na siebie wszelką odpowiedzialność za zawartość 
kolorystyczną projektu i nie będzie zgłaszał żadnych uwag odnośnie jakości dostarczonego nadruku. 
Brak odpowiedzi na wezwanie Sprzedawcy 
lub niezgłoszenie zastrzeżeń do przedstawionego projektu nadruku będzie uważane 
 za milczącą akceptację nadruku. 
5.  Wszelkie informacje oraz dokumenty dotyczące warunków handlowych umów między 
Sprzedawcą a Kupującym stanowią tajemnicę handlową Sprzedawcy i nie mogą być ujawnione 
osobom trzecim bez jego pisemnej zgody, ani w inny wykorzystany przez Kupującego. 
6.   Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za materiał powierzony do dalszej 
obróbki przez Kupującego, a w szczególności za delaminację, błędy drukarskie, zmarszczenia, 
zagnioty na folii, niewłaściwe przygotowanie laminatu do dalszej obróbki przez błędne 
zbrzegowanie, łączenia i inne nie określone. W takim przypadku Sprzedawca podczas ujawnienia 
wszelkiego rodzaju w/w i nie wymienionych wad podczas konfekcjonowania powierzonego 
materiału, ma prawo odmówić dalszego konfekcjonowania. 
7.  W przypadku gdy ZPTSZ Fol-Pak Jerzy Kęsik pokrywa koszt zakupu matryc fotopolimerowych 
potrzebnych do wyprodukowania folii na zamówienie Kupującego, jest każdorazowo 



 

 

ich wyłącznym właścicielem. Wydanie takich matryc jest możliwe po uiszczeniu  
przez Kupującego uzgodnionej ceny sprzedaży.  
 

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Powyższe Ogólne Warunki Sprzedaży ZPTSZ FOL-PAK Jerzy Kęsik są integralną częścią oferty. 

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Kupującego z powyższymi 

paragrafami oraz zgodą na wszystkie postanowienia i informacje w nich zawarte. 

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany OWS. 

3.  W przypadku innych języków obcych dla których nie ma tłumaczenia OWS na właściwy , jedyną 
obowiązującą wersją jest OWS w języku polskim. 
4. W sprawach nieuregulowanych w OWS znajdują zastosowanie właściwe przepisy prawa 
polskiego. 
5. Spory mogące wyniknąć między Sprzedawcą a Kupującym będą rozstrzygane przez polski 
sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy. 
 
 
Niniejsze OWS należy stosować w całości a wszelkie zamiany powinny być zatwierdzone przez ZPTSZ 
FOL-PAK Jerzy Kęsik.  
 
Wersja 1 obowiązująca od dnia 01.01.2016r. 
 


