
Ogólne Warunki Handlowe (OWH)
w Gospodarstwie Ogrodniczym Marek Mielewczyk

Zasady ogólne:
Niniejsze Ogólne warunki handlowe (OWH) ustanawiają zasady zawarcia i przeprowadzenia transakcji 
handlowych pomiędzy podmiotami gospodarczymi, składającymi zamówienia na asortyment roślinny 
Gospodarstwa Ogrodniczego Marek Mielewczyk. Klient może zapoznać się z OWH podczas analizy oferty, 
na stronie internetowej lub składając zamówienie, co równoznaczne jest z akceptacją tych warunków 
przez Klienta.

Zawarcie umowy: 
Wszystkie informacje o towarach i usługach umieszczone na stronie internetowej, oraz w Ofercie 2018, 
mają charakter informacji handlowej o towarach, które można nabyć od Gospodarstwa Ogrodniczego 
Mielewczyk i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Klient może sformułować 
zapytanie ofertowe w celu zawarcia transakcji handlowej, wysłać je drogą elektroniczną lub tradycyjną. 
Akceptacja nadesłanej przez Gospodarstwo oferty poprzez mail, lub formularz zamówienia, jest 
równoznaczna z zawarciem umowy handlowej.

Rozliczenia i płatności:
Strony są związane kwotą ceny, podanej w ofercie przyjętej przez Klienta. Kwoty wskazane w treści 
oferty są kwotami netto, do których należy doliczyć 8% Vat według stawki obowiązującej. Wystawiamy 
fakturę Vat. Termin realizacji transakcji, warunki dostawy i odbioru, ustalamy indywidualnie z każdym 
kontrahentem. Do czasu uiszczenia pełnej ceny nabycia przedmiotu zamówienia, Gospodarstwo 
Ogrodnicze Marek Mielewczyk pozostaje wyłącznym właścicielem rzeczowego przedmiotu transakcji.
Akceptujemy płatności gotówkowe, lub przelew z terminem 14-dni. Dla stałych klientów możliwość 
wydłużenia terminu płatności do 30 dni.
Przy zamówieniach o wartości powyżej 5.000 zł , udzielamy indywidualny rabat.

Prawa autorskie – licencja:
Gospodarstwo Ogrodnicze Marek Mielewczyk posiada wyłączne prawa autorskie do oferowanych 
produktów, ofert, poprzez uiszczenie opłat licencyjnych. Klient nie ma prawa do rozmnażania we 
własnym zakresie roślin prawnie chronionych licencją. Klient odpowiedzialny jest za to, że w związku z 
transakcją nie będą naruszone prawa osób trzecich. Treść  niniejszych OWH, treść oraz zdjęcia zawarte 
w ofercie 2018, oraz na stronie internetowej e-mielewczyk.eu , są własnością Gospodarstwa 
Ogrodniczego Marek Mielewczyk. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie bez zgody właściciela jest 
zabronione.

Realizacja transakcji, transport, odbiory:
Za date rozpoczęcia realizacji zamówienia, należy przyjąć dzień, w którym potwierdzimy dostępność 
towaru, a klient zaakceptuje parametry, oraz cene zakupu. 
Opcje transportu, lub odbioru zamówionego towaru we własnym zakresie, uzgadniamy indywidualnie.
Do dyspozycji mamy własne środki transportu o łądowności od 2 do 40 t.



Jeżeli klient chce odebrać towar własnym transportem, zobowiązany jest do poinforomowania 
Gospodarstwa, co najmniej 3 dni przed planowanym przyjazdem
Z chwilą odbioru/wydania przedmiotu zamówienia ryzyko związane z towarem przechodzi na 
kontrahenta

Reklamacje:
Gospodarstwo Ogrodnicze Marek Mielewczyk dokłada wszelkich starań, aby dostarczany towar był 
zgodny z wytycznymi zawartymi w umowie, lub ofercie, którą zaakcpetował klient.
Uwzględniamy reklamację roślin zakupionych przez kontrahenta, w stanie spoczynku. Jeżeli z przyczyny 
siły wyższej (przemarznięcie, gradobicie, silny wiatr, zalanie itp.) rośliny nie wznowią wegetacji, 
rozpatrzymy każdą sprawe indywidualnie, z zachowaniem równowartości reklamowanego towaru.
Drobne odchylenia od ilości kwiatostanów, koloru, regularności pokroju, nie stanowią podstawy do 
złożenia reklamacji

Postanowienia końcowe:
Gospodarstwo Ogrodnicze Marek Mielewczyk może przetwarzać dane osobowe Klienta niezbędne do 
nawiązania, ukształtowania treści, zmiany oraz rozwiązania Umowy. 
Gospodarstwo zobowiązuje się do wykorzystywania udostępnionych przez Klienta danych osobowych
zgodnie z obowiązująca w Polsce Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych. 
Do realizacji wszelkich transakcji z udziałem Gospodarstwa Ogrodniczego Marek Mielewczyk, w tym w 
szczególności do rozwiązywania sporów wynikających z ich realizacji stosuje się prawo polskie. 
Wszelkie ewentualne spory wynikające ze stosowania OWH będą rozstrzygane przez właściwy dla miejsca
prowadzenia działalności Sąd powszechny.
We wszystkich sprawach nieuregulowanych OWH, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.


