Zamówienie wykonania cynkowania/ malowania
Wykonawca:
FAM S.A.
54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16
NIP 8750002763
Zakład ………….

Zamawiający:
Nazwa:
Adres:
NIP:
Nr telefonu:

Data zamówienia:

Zamówienie**: JEDNORAZOWE/ BEZTERMINOWE

Ilość dostarczonego materiału (kg):

Termin odbioru:

Forma zapłaty:
Lp.

w ramach aktualnego limitu kupieckiego

Rodzaj materiału - asortyment

Procent
wynoszenia

Standard obróbki A,
B, C***

Cena

Wpisane dane nie są wiążące. Termin wykonania, cena i forma płatności zostaną zweryfikowana przez Biuro
Obsługi Klienta (w przypadku, gdy powyższe uzupełnia Zamawiający).
Wyrażam zgodę na wykonanie otworów technologicznych* TAK/NIE/W ZALEŻNOŚCI OD ZLECENIA**
* Ewentualny koszt otworowania zostanie przedstawiony przez BOK
** Niepotrzebne skreślić

***A – bez obróbki; B – zgodnie z normą; C – dodatkowe wymagania weryfikowane przez BOK

Uzgodnienia dodatkowe:
Powłoki cynkowe zostaną wykonane zgodnie z normą PN EN ISO 1461 lub wybranym standardem obróbki oraz w oparciu o Warunki Techniczne Odbioru Powłok
Cynkowych FAM S.A. z którymi się zapoznałem i akceptuję. Oświadczam, że otwory technologiczne zostały wykonane zgodnie z wymogami technologicznymi
cynkowania ogniowego.
Powłoki malarskie zostaną wykonane zgodnie z normą PN EN ISO 12944 oraz PN EN ISO 13438 oraz w oparciu o Warunki Techniczne Odbioru Powłok Malarskich FAM
S.A. z którymi się zapoznałem i akceptuję.
Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Dostaw i Sprzedaży, które stanowią integralną część wszystkich umów
sprzedaży zawieranych z FAM S.A.
W przypadku określenia procentu wynoszenia, sposób obliczania kosztu usługi cynkowania przedstawia się następująco:
waga netto konstrukcji [kg] + procent wynoszenia [%]) x cena [zł/kg].
Zamawiający jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami OWDiS oraz WTO jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszelkich istotnych elementów umowy
sprzedaży. OWDiS są ogólnie dostępne na stronie internetowej www.famgk.pl oraz we wszystkich zakładach FAM S.A. na terenie kraju. Zamawiający oświadcza, że
akceptuje powyższe dokumenty.
Obie strony mają prawo odstąpienia od powyższego zamówienia z zachowaniem minimum 7 dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie nie może dotyczyć
towaru ocynkowanego.
Przy odbiorze prosimy powoływać się na numer zlecenia otrzymany przy potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
Uwaga! Doliczamy 10% uzgodnionej ceny jeżeli elementy dostarczone do cynkowni będą wymagały rozładunku ręcznego (brak podkładów, palet itp.).
Zamawiający zobowiązuje się do odebrania ocynkowanego towaru w ciągu 3 dni od ustalonego terminu odbioru, w przeciwnym wypadku po 3 dniu automatycznie
zostanie wystawiona i wysłana do zleceniodawcy faktura VAT.
Wyroby dostarczone do cynkowania bądź malowania powinny być odpowiednio spakowane na paletach lub stojakach umożliwiających rozładunek za pomocą wózków
widłowych. Waga paczki nie powinna przekraczać 3 ton. Elementy drobne powinny być spakowane w opakowaniach zbiorczych ( skrzynki, pojemniki, wiaderka) lub
powiązane i połączone z resztą dostawy.
Balustrady przestrzenne , których długość przekracza 4mb powinny być wzmocnione dodatkowymi wspawanymi poprzeczkami w celu zachowania pierwotnego kształtu i
zabezpieczenia przed ewentualnymi uszkodzeniami oraz deformacjami, które mogą wystąpić na etapie przewożenia materiału bądź samego cynkowania.
W przypadku niezastosowania się do powyższych zaleceń to FAM S.A. nie odpowiada za ewentualne uszkodzenia powstałe w procesie cynkowania.

Oświadczam, że posiadam upoważnienie do samodzielnego działania w imieniu zleceniodawcy.
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