
 

 

1. Złożone zamówienie w firmie Darpol Sp. z o.o. sp. k. jest równoznaczne z zaakceptowaniem 

wszystkich szczegółów dotyczących oferowanych produktów przedstawionych w tej ofercie.  
 

2. W przypadku jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych, materiałowych, ilościowych oraz 
technologicznych wymaganych przez klienta– oferta wymaga aktualizacji cen. 
  

3. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany ceny produkcji seryjnej po wykonaniu wersji próbnej 
(w przypadku, gdy czasy produkcyjne znacznie odbiegają od tych, które przyjęto w kalkulacji).  

 
4. W przypadku wzrostu cen materiałów głównych i/lub powiązanych, i/lub kosztów produkcji 
oferowanych produktów, po złożeniu zamówienia wynikającego z niniejszej oferty a przed 

przystąpieniem do realizacji tego zamówienia lub w trakcie jego realizacji w przypadku dostaw 
wielokrotnych, Darpol zastrzega sobie prawo do re-kalkulacji ceny produktu w oparciu o 

„wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu” publikowany przez Główny Urząd Statystyczny. 
Nowa cena zostanie obliczona w miesiącu bezpośrednio poprzedzającym miesiąc przygotowania 
do realizacji zamówienia lub kolejnej partii zamówienia w stosunku do miesiąca złożenia 

zamówienia, w przypadku gdy wskaźnik cen za ten okres wzrośnie powyżej 5%. Link do 
wskaźnika cen: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-

cen-produkcji-sprzedanej-przemyslu-w-latach-1996-2022,5,1.html  
Klient zostanie poinformowany o wzroście ceny i może wycofać się z zamówienia lub kolejnych 
niezrealizowanych dostaw zamówienia, w formie pisemnej, najpóźniej 10 dni kalendarzowych 

po otrzymaniu informacji o zmianie ceny.  
 

5. Oferta nie zakłada żadnych kosztów:  
a) związanych z FAI ani żadnych dodatkowych badań, testów, analiz,  
b) obliczeń za pomocą analizy MES – zakres niezbędnych obliczeń oraz parametrów powinny 

zostać określone przez klienta w momencie zapytania (o ile w ofercie nie zaznaczono inaczej).  
Wszelkie wymagane obliczenia, dokumentacja FMEA i inne podlegają dodatkowej odrębnej 

wycenie, niezależnej od ceny produktu i muszą zostać umieszczone w zapytaniu. Jeżeli klient 
nie określi takich oczekiwań w zapytaniu, wówczas nie zostaną one wycenione i dostarczone.  
 

6. Potrzeba otrzymania atestu hutniczego, deklaracji zgodności lub świadectwa jakości wymaga 
uzgodnień na etapie ofertyzacji. 

O potrzebie otrzymania w/w dokumentów należy również poinformować w trakcie składania 
zamówienia. 

 
7. Wpłynięcie zamówienia po upływie ważności oferty spowoduje zaktualizowanie oferty na 
dzień wpłynięcia zamówienia.  

 
8. Cena nie zawiera opłaty za wydanie atestu hutniczego.  

 
9. Termin realizacji jest wyrażony w dniach roboczych i uwzględnia stany magazynowe/plany 
produkcyjne w momencie tworzenia oferty. Może on ulec zmianie w przypadku złożenia 

zamówienia w innym terminie . W przypadku przedpłat termin realizacji liczony jest od daty 
wpłynięcia zapłaty.  

 
10. Wszystkie oferowane wyroby wykonywane są w tolerancji warsztatowej, chyba że 
dokumentacja techniczna stanowi inaczej.  

 



 

 

11. Detale mogą posiadać ślady technologiczne (Nie wpływają one jednak na wygląd 

zewnętrzny i design produktu).  
 

12. Okres gwarancji wynosi 12 m-cy od daty sprzedaży (na asortyment nowy) i  3 m-ce na 
naprawy (o ile w ofercie nie zaznaczono inaczej).  
 

13. Kupujący nie ma prawa odstąpić od złożonego zamówienia bez pisemnej zgody 
Sprzedającego. Jeżeli odstąpienie od zamówienia następuje z winy kupującego, ponosi on 

koszty produkcji poniesione do momentu realizacji tego projektu.  
 
14. Kupujący jest zobowiązany do przesłania podpisanego skanu dokumentu WZ dołączanego 

do paczki na adres darpolmagazyn@gmail.com  
 

15. Kupujący jest zobowiązany do weryfikacji towaru pod względem ilościowym i jakościowym 
oraz do powiadomienia dostawcy o wykrytych niezgodnościach w ciągu 3 dni roboczych po jego 
otrzymaniu. Niedopełnienie tego warunku skutkować będzie odrzuceniem ewentualnej 

reklamacji.  
 

16. W przypadku elementów malowanych zostanie zastosowany standardowy kolor RAL z karty 
katalogowej (o ile w ofercie nie zaznaczono inaczej).  
 

17. Akceptując ofertę, Kupujący godzi się na wysyłkę faktury VAT drogą elektroniczną.  
 

mailto:darpolmagazyn@gmail.com

