Warunki techniczne dostaw mebli
1. Transport zamówionych towarów odbywa się transportem własnym firmy Kostrubiec Meble
Biurowe.
2. Firma Kostrubiec zapewnia rozładunek, wniesienie i ustawienie zamówionych mebli i siedzisk
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
3. Meble i siedziska dostarczane są do Zamawiającego w postaci zmontowanej, gotowej do użytku
(jedynie meble o większych wymiarach, jak np. lady recepcyjne, zestawy regałów, meble sądowe
dostarczane są w modułach i montowane na miejscu przez naszych pracowników).
4. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru zamówionych towarów w uzgodnionym
miejscu i terminie.
5. W przypadku braku wskazania przez Zamawiającego miejsca dostawy, zobowiązany jest on
do samodzielnego odbioru towaru w siedzibie firmy Kostrubiec - Sąborze 25 k/Słupska.
6. Zgłoszenie reklamacyjne dotyczące ilości towaru może nastąpid
rozładunku/ustawienia produktów lub załadunku w przypadku odbioru własnego.

tylko

podczas

7. Od chwili wydania towaru Zamawiającemu, firma Kostrubiec nie ponosi odpowiedzialności z tytułu
uszkodzeo mechanicznych.
8. Fakturę VAT firma Kostrubiec załącza do zamówienia lub wysyła pocztą na adres siedziby
Zamawiającego (po dostawie zamówienia).

Warunki techniczne dla pomieszczeo do wstawienia mebli/siedzisk
1. Zamawiający zobowiązany jest udostępnid pomieszczenia przystosowane do wstawienia
mebli/siedzisk tj. opróżnione (z ewentualnych poprzednich mebli) , w przeciwnym razie zostanie
ustalony kolejny termin dostawy zamówienia, której kosztami zostanie obciążony Zamawiający.
2. Nieprawidłowe przygotowanie pomieszczenia przez Zamawiającego na czas uzgodnionej dostawy,
a tym samym wstrzymywanie pracy ekipy dostarczającej zamówienie, może skutkowad wystąpieniem
dodatkowych kosztów lub w ostateczności ustaleniem nowego terminu dostawy, której kosztami
zostanie obciążony Zamawiający.
3. W przypadku, gdy opróżnienie docelowego pomieszczenia nie jest możliwe, a Zamawiający
dopuszcza pozostawienie wyrobów w innym (tymczasowym) pomieszczeniu, firma Kostrubiec
nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia wyrobów powstałe wskutek późniejszego
przeniesienia ich przez Zamawiającego do pomieszczenia docelowego.
4. Pracownicy firmy Kostrubiec nie realizują podłączeo do instalacji elektrycznych, hydraulicznych
i gazowych. Wyjątkiem jest oświetlenie integralnie związane z zestawem meblowym (np. przy ladach
recepcyjnych, meblach do biurowych aneksów kuchennych).

