OBWIESZCZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NIEOGRANICZONYM
NA SPRZEDAŻ DRUTU STALOWEGO
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Zespół Składnic Lasów
Państwowych w Białogardzie z siedzibą w Białogardzie, przy ul. Wojska Polskiego 43,
78-200 Białogard
opierając się o zapisy rozporządzenia Rady Ministrów z 5.10.1993 r. (Dz.U. nr 97 poz. 443 z
późn. zmianami)
ogłasza ofertowy przetarg nieograniczony na sprzedaż
DRUTU STALOWEGO OCYNKOWANEGO.
1. Przedmiot sprzedaży
Przedmiotem sprzedaży jest:
drut stalowy ocynkowany w kręgach o następującej specyfice wymiarowej i ilościach:

Nazwa artykułu w
ewidencji
sprzedaącego

średnica
[mm]

1.6/1180/215
1.6/450/80

1,6

1.6/500/215
1.9/450/80
1.9/500/215
2.5/1180/245
2.5/450/95

1,9
2,5

1180

grubość
warstwy
ocynku nie
mniej niż
[Zn w g/m2]
215

370

450

80

14 747

500

215

12 218

450

80

3 106

500

215

6 751

1180

215

13 173

450

95

4 143

wytrzymałość
minimalna na
rozrywanie Rm
[MPa]

Razem

Ilość kg

54 508

Drut używany jest do produkcji siatki stalowej do zastosowań profesjonalnych.
Drut znajduje się w miejscowości Podborsko (powiat Białogard, gmina Tychowo) w
zakładzie produkcyjnym. Zakład produkcyjny leży w dogodnym transportowo miejscu przy
drodze wojewódzkiej nr 169.
Drut jest produkcji polskiej (producent: DRUMET). Zaleca się bezwzględne dokonanie
oględzin drutu, jego pomiary, ewentualne pobranie próbek do badań laboratoryjnych w celu
oceny przydatności i spełnienia oczekiwań nabywcy.
Oględzin można dokonywać codziennie w dni robocze w godzinach od 07:30 do 14:30 w
miejscu magazynowania drutu, tj w zakładzie produkcyjnym w Podborsku.
2. Warunki przetargu, składanie ofert, termin składania ofert

2.1. Zakłada się, że drut, na który składana jest oferta, był przedmiotem oględzin i został
przez nabywcę zaakceptowane. Późniejsze obiekcje względem jakości i stanu, a także
reklamacje (z wyłączeniem wad ukrytych) nie będą uwzględniane.
2.2. Oględziny w terenie są możliwe codziennie, w dni robocze, w godzinach od 07:00 do
15:00. W pozostałych terminach – wyłącznie po umówieniu się z kierownikiem
składnicy w Podborsku,
2.3. Uczestnicy przetargu składają oferty dotyczący zakupu na specjalnie przygotowanym
formularzu ofertowym (załącznik nr 1). Organizator dopuszcza 2 formy złożenia
ofert:
2.3.1. Pisemne - na przygotowanych przez Sprzedającego formularzach ofertowych,
podpisane (i ostemplowane) przez Kupującego dostarczone do siedziby
Sprzedającego w postaci papierowej do dnia 15 listopada 2021 roku do godziny
15:00,
2.3.2. Drogą elektroniczną – w postaci elektronicznego pliku przesłanego pocztą
elektroniczną na adres skrzynki odbiorczej: zslp.bialogard@szczecinek.lasy.gov.pl .
Postać elektroniczna musi mieć formę pliku elektronicznego oferty,
opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym najpóźniej do dnia 15
listopada 2021 roku do godziny 15:00
2.4. Oferty dostarczane do Sprzedającego muszą mieć wyraźny opis na kopercie / a
drogą elektroniczną: w temacie wiadomości/:
„OFERTA NA DRUT”
nazwa i adres oferenta
2.5. Sprzedający zastrzega, że uwzględnione zostaną wyłącznie oferty, które fizycznie
będą w posiadaniu Sprzedającego w terminach wskazanych w pkt 2.3 i bez znaczenia
jest data stempla pocztowego lub data wysłania pliku pocztą elektroniczną
dokumentująca ich nadanie, jeżeli do terminu złożenia ofert nie zostaną one
doręczone Sprzedającemu.
2.6. Kupujący może złożyć tylko jedną ofertę cenową,
2.7. Oferty dostarczone po terminie nie będą otwierane i zostaną zwrócone na adres
oferenta, a w przypadku oferty złożonej drogą elektroniczną – zwrócone na adres
skrzynki e-mailowej nadawcy,
2.8. Okres związania ofertą wynosi 14 dni.
3. Oferta, termin otwarcia ofert
3.1. Oferty będą publicznie otwarte w dniu 16 listopada 2021 o godzinie 09:00 w pokoju
nr 2 (I piętro) w siedzibie Sprzedającego. W trakcie otwarcia odczytane będą
następujące informacje:
 dane oferenta – nazwa, siedziba,
 oferowana cena netto i brutto oferty,
3.2. Informacje powyższe zostaną zamieszczone na stronie internetowej sprzedającego,

3.1. Oferta musi być podpisana. Oferta jest ważna, jeżeli podpisana jest przez oferenta
lub osobę upoważnioną do działania w imieniu oferenta w oparciu o właściwy rejestr
lub pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta.
3.2. Po otwarciu i sprawdzeniu wszystkich możliwych do przyjęcia ofert, Sprzedający
dokonuje wyboru oferty według zasady najwyższej oferowanej ceny.
3.3. W przypadku złożenia najwyższych równych ofert cenowych, Sprzedawca zaprosi
oferentów, którzy je złożyli do złożenia kolejnej oferty dodatkowej wyznaczając na to
odpowiedni termin.
3.4. Obecni zostaną poinformowani ustnie o wynikach przetargu w dniu otwarcia ofert.
Pisemna informacja o wynikach przetargu zostanie opublikowana na stronie
internetowej Sprzedającego.
3.5. Oferta może być wycofana przez oferenta wyłącznie pisemnie. Zawiadomienie o
wycofaniu oferty musi zostać złożone w postaci oświadczenia woli, podpisanego
przez oferenta lub należycie umocowanego pełnomocnika oferenta i musi być
skutecznie dostarczone do Sprzedającego przed terminem otwarcia ofert, tj .przed
16 listopada 2021 roku przed godziną 8:30
3.6. Przetarg dotyczy wszystkich asortymentów drutu stalowego. Oferta zakupu
obejmować musi cały asortyment w ww ilościach oferowanych przez Sprzedającego.
Przedmiot przetargu jest niepodzielny, a zatem oferta nie obejmująca całości
oferowanego asortymentu, nie będzie uwzględniana i zostanie odrzucona,
4. Umowa
4.1. Oferent którego oferta zostanie przyjęta, zobowiązany jest do podpisania umowy, a
następnie wniesienia przedpłaty oraz do wywiezienia całości nabytego drutu w
terminie do 30 dni od chwili podpisania umowy. Załadunek na środek transportu
nabywcy zapewnia Sprzedający.
4.2. Organizator przetargu zastrzega określone warunki realizacji umowy:
4.2.1. termin na dostarczenie do Sprzedającego podpisanej przez Kupującego
umowy sprzedaży drutu - 14 dni, licząc od dnia ogłoszenia na stronie
internetowej przez Sprzedającego końcowego wyniku przetargu,
4.2.2. ostateczny termin odbioru całości drutu- 30.12.2021r.
4.2.3. odbiór całości lub części drutu możliwy będzie po uprzednim dokonaniu
przedpłaty przez Kupującego,
4.2.4. termin na wywiezienia drutu objętego przedpłatą - 30 dniach, licząc od dnia
uiszczenia przedpłaty przez Kupującego,
4.2.5. wydanie drutu objętego przedpłata w oparciu o protokół wydania, popisany
przez strony,
4.2.6. wystawienie faktury przez Sprzedającego bezzwłocznie po wydania drutu.
4.2.7. Sprzedający będzie miał prawo do naliczenia opłaty składowej wysokości
netto 50 zł/dzień za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia się Kupującego w
wywiezieniu drutu.
4.3. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego obwieszczenia,
4. Wadium
4.1. Warunkiem uwzględnienia oferty jest wniesienie wadium,
4.2. Wniesienie wadium

4.2.1. Kwota wadium wynosi 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych). Wnoszenie
oraz zwrot wadium możliwe są wyłącznie przelewem na konto bankowe,
4.2.2. W tytule przelewu należy wpisać treść : „WADIUM NA PRZETARG - SPRZEDAŻ
DRUTU”
4.2.3. Warunkiem uznania, że wadium zostało wniesione, jest uznanie rachunku
bankowego ZSLP o nr 54 1240 3666 1111 0000 4344 6652 najpóźniej do dnia
15.11.2021 r. do godziny 15.00
4.2.4. Wadium jest nieoprocentowane i podlega zwrotowi w wysokości nominalnej,
na zasadach określonych w pkt 4.3 niniejszego ogłoszenia.
4.2.5. Przed upływem terminu składania ofert wadium może zostać zwrócone
wpłacającemu na jego pisemny wniosek w przypadku jednoczesnego
skutecznego złożenia oświadczenia o wycofania ofert zgodnie z pkt3.5.
4.3. Zwrot lub przepadek wadium
4.3.1. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte,
zostanie zwrócone bezpośrednio po zatwierdzeniu protokołu wyboru oferty na
konto bankowe podane w ofercie,
4.3.2. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta i wybrana,
zostanie zarachowane na poczet ceny, i uwzględnione w rozliczeniu końcowym,
4.3.3. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeśli oferent, którego oferta została
przyjęta i wybrana, uchyli się od zawarcia umowy.
5. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest
5.1. terminowe wniesienie wadium w podany powyżej sposób,
5.2. złożenie oferty zakupu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
ogłoszenia W przypadku podmiotów gospodarczych do oferty należy dołączyć:
 aktualny odpis KRS lub ewidencji działalności gospodarczej,
 pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu w postępowaniu, jeśli ofertę
podpisuje osoba inna iż właściciel lub osoba wskazana we właściwej ewidencji.
5.3. akceptacja wszystkich warunków przetargu (klauzula w formularzu ofertowym),
5.4. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym przedmiotu sprzedaży
(klauzula w formularzu ofertowym),
5.5. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu określonymi w
ogłoszeniu oraz że przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń (klauzula w formularzu
ofertowym),
5.6. oświadczenie, że oferent akceptuje warunki umowy sprzedaży drutu załączonej do
obwieszczenia o przetargu (klauzula w formularzu ofertowym).

6. Uwagi końcowe
6.1. Organizator przetargu zastrzega sobie unieważnienia postpowania na każdym etapie
bez podania przyczyn,
6.2. Nie przewiduje się zwrotu żadnych kosztów oferentowi w związku z uczestnictwem
w postępowaniu przetargowym,

Załącznik nr 1

_____________________________
imię, nazwisko i adres oferenta,
lub firma i jej siedziba,
tel. kontaktowy

Oferta zakupu
W związku z ogłoszeniem postępowania przetargowego na sprzedaż

DRUTU STALOWEGO OCYNKOWANEGO.
Niniejszym składam ofertę zakupu oferowanego drutu według poniższej specyfikacji:

Nazwa
artykułu w
ewidencji
sprzedaącego

średnica
[mm]

1.6/1180/215
1.6/450/80

1.9/500/215
2.5/1180/245
2.5/450/95

Wartość
oferty
brutto

370
1,6

1.6/500/215
1.9/450/80

Ilość kg

Wartość
Oferowana Wartość podatku
VAT
cena netto oferty
(23%)
za 1 kg
netto

14 747
12 218

1,9
2,5

3 106
6 751
13 173
4 143

Razem

Niniejszym, wraz ze złożeniem oferty, oświadczam, że
 akceptuję wszystkie warunki przetargu ,
 zapoznałem się ze stanem faktycznym przedmiotu sprzedaży,
 zapoznałem się z warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu oraz że przyjmuje
te warunki bez zastrzeżeń,
 akceptuje warunki umowy sprzedaży drutu załączonej do obwieszczenia o przetargu.
Niniejszym podaję konto, na które należy dokonać zwrotu wadium w przypadku nie wybrania
mojej oferty
……………………………………………………………………………..
_____________________________
podpis oferenta,
bądź osób uprawnionych
do zaciągania zobowiązań w jego imieniu

Załącznik nr 2
Umowa sprzedaży drutu nr …..
zawarta w dniu …………………….. roku w Białogardzie
pomiędzy:
Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe
Zespołem Składnic Lasów Państwowych w Białogardzie, zwanym dalej „Sprzedawcą”
reprezentowanym przez Cezarego Urbanowicza - Dyrektora Zespołu Składnic Lasów
Państwowch w Białogardzie
a ………………………………………………………………………………….
z siedzibą w……………………….. wpisanym(-ą) do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w ………… Wydział Gospodarczy pod numerem
KRS …………....….., NIP …………..……., REGON …………..……………….., Nr BDO
…………. (jeśli dotyczy)
zwanym(-ą) dalej „Kupującym”, w imieniu którego działa:
1. ………………………………………………
zwanymi dalej łącznie „Stronami”
§1
[Zawarcie i realizacja Umowy]
1. Umowa (dalej jako „Umowa”) zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu
nieograniczonego ofertowego na sprzedaż drutu stalowego zorganizowanego przez
Sprzedającego w dniu ….. 2021r
2. Czynności związane z realizacją Umowy wykonują osoby upoważnione Sprzedawcy:

§2
[Przedmiot Umowy]
1. Sprzedawca zobowiązuje się przenieść własność na Kupującego i wydać Kupującemu
drut stalowy w ilościach i po cenie netto, określonej w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy
o łącznej wartości netto…… zł słownie: [………………]),
brutto ……..zł. (słownie:
[………………]), a Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy cenę za drut i drut
odebrać w całości w terminie do 30.12.2021r.
2. Po upływie tego terminu określonego w ust1. może zostać naliczona opłata składowa w
wysokości 50 zł/dz. (słownie: pięćdziesziąt złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w
odbiorze drutu, lecz nie dłużej niż do 31.03.2022 r.
3. Drutu zostanie wydany Kupującemu do odbioru z placu Składnicy w Podborsku.
4. Własność drutu przechodzi na Kupującego w momencie jego odbioru stwierdzonego
dokumentem wydania drutu. Z tą chwilą na Kupującego przechodzą wszelkie ryzyka utraty
lub uszkodzenia drutu.

§3
[Skutki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy]
1.W przypadku nieterminowego odbioru przez Kupującego drutu Sprzedawca może
wyznaczyć dodatkowy termin na jego odbioru, co nie wyłącza prawa Sprzedawcy do
naliczania opłaty składowej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w jego odbiorze.
2. W przypadku nieodebrania drutu przez Kupującego do dnia 31.03.2022r. Sprzedawca
oprócz konsekwencji przewidzianych w § 2 ust.2 może odstąpić od umowy w części dot.
nieodebranej masy drutu i naliczyć Kupującemu karę umowną przewidzianą w § 4 ust.2
umowy. Oświadczenie o odstąpieniu będzie miało formę pisemną i winno być złożone w
terminie 30 dni licząc od daty zaistnienia zdarzenia uzasadniającego odstąpienie od umowy.

§4
[Kary Umowne]
1. Nieodebranie przygotowanego do wydania drutu przez Kupującego stanowi niewykonanie
zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy,
2. Kupujący, który nie odbierze w terminie do 31.03.2022 roku drutu w całości określonej w
umowie, zobowiązany będzie zapłacić Sprzedawcy tytułem karę umowną stanowiącą 20%
wartości netto drutu nieodebranego w przypadku, gdy Sprzedawca odstąpi od umowy.
3. Wartość netto nieodebranego drutu obliczona zostanie jako różnica pomiędzy ilością i
ceną netto wskazana w § 1 ust.1 umowy a ilością i ceną netto drutu odebranego przez
Kupującego.
4. Z uwagi na możliwość wystąpienia zdarzeń niezależnych od Stron Umowy,
uniemożliwiających odbiór drutu, a mających wpływ na terminową realizację Umowy, Strony
mogą zgodnie na podstawie Aneksu wydłużyć termin realizacji Umowy.
4. Zobowiązanie do zapłaty kary umownej nie powstaje w razie wystąpienia zdarzeń
o charakterze siły wyższej w rozumieniu § 8 Umowy, jeżeli te zdarzenia uniemożliwiły
wykonanie Umowy, przy zachowaniu należytej staranności.
5. Strona zobowiązana do zapłaty kary umownej zapłaci ją Stronie uprawnionej w ciągu 14
(czternastu) dni od otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty.

§5
[Odbiór drutu]
1. Transport drutu obciąża Kupującego. Załadunek na środek transportu Kupującego
zapewni Sprzedawca.
2. Wydanie drutu następuje po spełnieniu wymagań w zakresie zapłaty, z chwilą złożenia
przez osobę uprawnioną do obioru drutu podpisu na dokumencie wydania, co stanowi
potwierdzenie odbioru i dowód wydania. Osoba dokonująca odbioru w imieniu Kupującego
obowiązana jest przedstawić pisemne upoważnienie.

3. Kupujący zobowiązuje się wykonać lub zorganizować transport drogowy zgodnie
z przepisami, w szczególności nie powodując zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu
drogowym oraz nie powodując przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisków
osi pojazdu.
4. Wydawanie drutu odbywa się ze składnicy w dni robocze od poniedziałku do piątku w
godzinach od 7:00 do 15:00.

§6
[Płatności]
1.Sprzedawca wystawi fakturę VAT bezzwłocznie po wydaniu drutu. Podstawą wystawienia
faktury VAT jest dokument wydania drutu.
2.Sprzedawca jest zobowiązany wydać Kupującemu drut w ilości odpowiadającej wartości
uiszczonej przez Kupującego przedpłacie. Na potrzeby przedpłaty Sprzedawca może
wystawić fakturę proforma.
3.Wydanie drutu objętego przedpłatą udokumentowane zostanie protokołem wydania,
popisanym przez strony,
4.Kupujący zobowiązany jest do wywiezienia drutu objętego przedpłatą w terminie 30 dni,
licząc od dnia uiszczenia przedpłaty.
5.Kupujący jest / nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT. Sprzedawca
jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

§7
[Reklamacje]
Sprzedawca przyjmuje, że drut będące przedmiotem umowy, na które składana była oferta
zakupu, było przedmiotem oględzin i oceny przydatności Kupującemu, a także że zostało
zaakceptowane pod względem jakościowym i ilościowym.
Późniejsze zastrzeżenia pod względem jakościowym nie będą uwzględniane, a
odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.
§8
[Klauzula siły wyższej]
1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
Umowy spowodowanego zdarzeniem o charakterze siły wyższej, przez które rozumie się
zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia lub niemożliwe do zapobieżenia
mimo działania Stron z należytą starannością takie jak (w szczególności): pożar, powódź
lub długotrwałe opady atmosferyczne uniemożliwiające wjazd do lasu, susza, gradacja
szkodliwych owadów, wiatrołomy oraz inne jak: wojna, strajki, zamieszki, ograniczenia w
przemieszczaniu się towarów w związku ze stanem epidemicznym lub wprowadzeniem
stanu wyjątkowego.
2. Zaistnienie zdarzenia siły wyższej po odebraniu drewna nie zwalnia Kupującego
od obowiązku dokonania zapłaty,

3. W razie wystąpienia zdarzenia siły wyższej Strony uzgodnią sposób dalszego
wykonywania Umowy po ustaniu tego zdarzenia, jeżeli nie będzie możliwe wykonywanie
Umowy na dotychczasowych warunkach.
§9
[Zmiany podmiotowe]
1. Osoba trzecia, będąca przedsiębiorcą, może wstąpić w miejsce Kupującego za pisemną
zgodą Sprzedawcy na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Decyzję o wyrażeniu
zgody Sprzedawca podejmie w oparciu o ocenę sytuacji finansowej i zdolności płatniczych
osoby trzeciej.
2. Do skutecznego wstąpienia osoby trzeciej w miejsce Kupującego wymagane jest łącznie:
a) zawarcie umowy pomiędzy Sprzedawcą, Kupującym oraz osobą trzecią, której
przedmiotem będą zgody Sprzedawcy, Kupującego i osoby trzeciej na dalsze
wykonywanie Umowy przez osobę trzecią na dotychczasowych warunkach
oraz
b) ustanowienie zabezpieczenia wykonania Umowy przez osobę trzecią zgodnie
z § 7.
3. Kupujący nie może dokonać przelewu wierzytelności przysługujących mu wobec
Sprzedawcy bez pisemnej zgody Sprzedawcy.
§ 10
[Postanowienia końcowe]
1. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych
w Umowie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy
w tym zakresie.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem Umowy, Strony będą starały
się rozstrzygać polubownie. W razie braku możliwości porozumienia Strony poddadzą spór
rozstrzygnięciu Sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Sprzedawcy.
3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania pod rygorem nieważności:
a) formy pisemnej lub
b) formy elektronicznej z podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.
5. W przypadku, gdy Kupujący jest osobą fizyczną – załącznikiem do Umowy jest
oświadczenie informacyjne z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Zawarcie Umowy Strony potwierdzają na piśmie.

ZA S P R Z E D A W C Ę:

Z A K U P U J Ą C E G O:

_______________________
podpis(y)

______________________
podpis(y)

______________________
data potwierdzenia

______________________
data potwierdzenia

Wyrażam bezterminową i bezwarunkową zgodę na stosowanie przez Sprzedawcę
faktur elektronicznych i wnoszę o przesyłanie informacji o wystawieniu faktury wraz
z adresem internetowym (odsyłaczem) pod którym faktura jest dostępna do pobrania
na następujący adres poczty elektronicznej:
_________________________________________________________________________
(proszę wpisać adres poczty elektronicznej)
Ponadto, zobowiązuję się do informowania Sprzedawcy o każdej zmianie adresu
poczty elektronicznej.
K U P U J Ą C Y:
_______________________
_______________________
data złożenia oświadczenia
Pouczenie: Złożenie powyższego oświadczenia jest dobrowolne i nie ma wpływu na
zawarcie i wykonanie umowy. W przypadku braku zgody faktury będą wystawiane w formie
papierowej i wysyłane za pośrednictwem operatora pocztowego. Kupujący może
w dowolnym momencie odwołać powyższą zgodę składając Sprzedawcy pisemne
oświadczenie.

