
UMOWA WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ 

 

Zawarta w dniu ………………………….......roku, w……………..………………………….., 

pomiędzy: 

Firmą Golden Oil Polska z siedzibą w Krakowie 

Reprezentowaną przez: 

Golden Oil Polska 

Magdalena Zielińska 

Ul.Szpitalna 7 

Kraków 31-024 

NIP: 6783124772 REGON: 121417947 
Zwaną w dalszej treści umowy „Sprzedawcą” 

 

a, 

 

Firmą……………………………………………………………………………………………

……………………..z siedzibą w …………………………………..  

Reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

Zwaną w dalszej treści umowy „Kupującym”. 

 

O następującej treści: 
 

 

 

 

 

 



§ 1. 

 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem umowy są zasady i warunki, na jakich Kupujący kupował będzie u Sprzedawcy 

oferowane przez niego produkty kosmetyczne. 

2. Od dnia zawarcia niniejszej umowy Kupujący będzie stałym odbiorcą produktów 

kosmetycznych oferowanych przez Sprzedawcę. 

3. Informacja o asortymencie kosmetycznym, będących w dyspozycji handlowej Sprzedawcy 

dostępna jest pod nr tel. 600 35 12 11 lub 605 99 15 06. 

 

§2. 

 

Procedura składania zamówień 

 

1. Podstawą sprzedaży produktów kosmetycznych przez Sprzedawcę jest zamówienie 

Kupującego złożone: pocztą elektroniczną lub bezpośrednio u Sprzedawcy, z minimum 

tygodniowym wyprzedzeniem w stosunku do daty odbioru produktów, umożliwiającym 

Sprzedawcy dokonanie potwierdzenia jego przyjęcia do realizacji oraz minimalną kwotą 

zamówienia wynoszącą 5000 złotych netto. 

2. Zamówienie winno zawierać: 

- rodzaj zamawianych produktów(nazwę, wielkość) 

- ilość zamawianych produktów: 

 Mydła (Aleppo, Marsylskie, Oliwkowe i inne) – minimalnie 10 sztuk z 

pozycji 

 Kosmetyki (Kremy, Olejki, Balsamy i inne) – minimalnie 4 sztuki z 

pozycji 

- uzgodnione ceny jednostkowe i warunki płatności, 

Wszelkie, oprócz w/w dodatkowe warunki zamówienia nie będą wiązały Sprzedawcy i 

traktowane będą przez strony jako nie zastrzeżone. 

3. Złożone zamówienie przyjęte jest do realizacji po potwierdzeniu go na piśmie przez 

Sprzedawcę. Sprzedawca dopuszcza realizację zamówień „doraźnych” w trybie uzgodnionym 

z Kupującym. 

4. Anulowanie złożonego zamówienia przez Kupującego wymaga pisemnej zgody Sprzedawcy. 

5. W przypadku nagłego anulowania zamówienia tj. po ponownym potwierdzeniu go przez 

Kupującego i otrzymaniu przez niego elektronicznej faktury VAT, Sprzedawca uprawniony 

jest do obciążenia Kupującego dodatkowymi kosztami stanowiącymi 50% wartości 

zamówionego towaru. 

6. Data otrzymania faktury VAT  w formie elektronicznej jest datą jej doręczenia. 

 

§3. 

 

Warunki dostarczania towarów 

 

1. Dostarczanie produktów kosmetycznych odbywać się będzie na koszt Kupującego pod 

wskazany przez Kupującego adres. 

2. Towar dostarczany będzie po dokonaniu zapłaty wystawionej faktury VAT. 

3. W przypadku zamówienia przekraczającego kwotę 8000 złotych netto, przesyłka realizowana 

na koszt Sprzedającego. 

4. W szczególnych przypadkach i na odrębnie, uzgodnionych warunkach, Sprzedawca może 

nieodpłatnie zapewnić transport produktów pod wskazany przez Kupującego adres. 

5. Sprzedawca jest uprawniony do załączenia faktury VAT do wysyłanego towaru, na której 

uwzględniony jest koszt transportu. 

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia w ciągu 5 dni roboczych. 

 



 

 

 

 

§4. 

 

Cena 

 

1. Ceny produktów kosmetycznych zawarte są w Cenniku Hurtowym firmy. 

2. Do umownej ceny sprzedaży Sprzedawca doliczać będzie podatek VAT. 

 

 

§5. 

 

Forma i termin płatności 

 

1. Zapłata należności za sprzedane produkty kosmetyczne realizowana będzie w formie przelewu 

na konto Sprzedawcy wyszczególnione na fakturze. 

2. Zapłata należności następuje z góry. 

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany banku i numeru rachunku bankowego . 

4. Dopuszcza się zapłatę gotówką w granicach określonych przez ustawę. 

5. W razie zwłoki Kupującego w zapłacie należności za sprzedane mu produkty 

kosmetyczne strony wiążą bezwzględnie obowiązujące przepisy Ustawy z dnia 

12.06.2003r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych /Dz.U. nr 139, poz. 

1323/ z tym, że za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia 

zapłaty obowiązywać będą odsetki w wysokości 5% za każdy dzień zwłoki. 

6. Sprzedawca i Kupujący oświadczają, iż są płatnikami podatku VAT oraz, że posiadają 

NIP o numerach podanych na wstępie niniejszej umowy. Kupujący upoważnia 

Sprzedawcę do wystawiania tytułem realizacji niniejszej umowy faktur VAT bez 

podpisu osoby upoważnionej do ich odbioru. 
 

§6. 

 

Reklamacje 

 

1. Reklamacje ilościowe winny być zgłoszone przy odbiorze produktów kosmetycznych pod 

rygorem utraty prawa do ich dochodzenia w terminie późniejszym. 

2. Reklamacje jakościowe Kupujący obowiązany jest zgłosić Sprzedawcy w formie pisemnej w 

terminie 7 dni od daty otrzymania produktów kosmetycznych pod rygorem utraty praw z 

tytułu rękojmi. Nie dotyczy to wad ukrytych. 

3. Reklamacje ilościowe Sprzedawca uwzględnia natychmiast. Reklamacje jakościowe 

Sprzedawca rozpatrzy w terminie 7 dni licząc od daty ich złożenia. Sprzedawcy przysługuje 

prawo sprawdzenia u Kupującego zasadności złożonej reklamacji jakościowej. W razie 

bezpodstawnej reklamacji jakościowej rzeczywiste koszty jej sprawdzenia przez   

Sprzedawcę ponosi Kupujący. 

4. W przypadku uzasadnionej reklamacji jakościowej, Sprzedawca zobowiązany jest do 

wymiany reklamowanych produktów kosmetycznych na wyroby wolne od wad w terminie 

uzgodnionym przez strony. 

 

                                                                  

 

 

 

 



 

§ 7. 

 

Siła wyższa 

 

1. Jeżeli wystąpią okoliczności siły wyższej, uniemożliwiające Sprzedawcy całkowite lub 

pełne zrealizowanie potwierdzonego zamówienia, termin jego wykonania wydłuża się o 

czas trwania tych okoliczności lub ich następstw. 

 

2. W przypadku gdy okoliczności, o których mowa w ust. 1  i ich następstwa będą trwały 

dłużej niż 3 miesiące, każda ze stron umowy ma prawo odstąpić na piśmie od realizacji 

potwierdzonego zamówienia bez obowiązku naprawienia szkody poniesionej przez drugą 

stronę. 

§ 8. 

 

Zasady lojalności handlowej 

 

1. Kupujący zobowiązuje się do sprzedaży zakupionych produktów kosmetycznych tylko w 

formie sklepu stacjonarnego. 

 

2. Kupujący ponosi wszelkie konsekwencje wynikające z naruszenia postanowień ust. 1, 

łącznie z obowiązkiem pokrycia kosztów, strat i szkód poniesionych z tego tytułu przez 

Sprzedawcę. 

3. Strony niniejszej umowy zobowiązują się do nie ujawniania osobom trzecim 

dokumentów oraz innych informacji związanych z obrotem handlowym i finansowym o 

ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. 

 

§ 9. 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Nie dojście do porozumienia stron umowy co do cen produktów kosmetycznych jest 

równoznaczne z nie obowiązywaniem niniejszej umowy w stosunku do złożonego 

zamówienia. 

2. Pod rygorem naprawienia szkody, Kupujący zobowiązany jest do bezzwłocznego 

informowania Sprzedawcy o wszelkich zmianach dotyczących istotnych danych jego 

firmy. 

3. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania 

przez każdą ze stron za uprzednim jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia 

złożonym na piśmie po uprzednim uregulowaniu wszystkich zaległych opłat związanych 

ze współpracą. 

4. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem  

bezwzględnej nieważności. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy kodeksu cywilnego. 

6. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z 

przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron umowy. 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………….    ……………………………………… 


