Załącznik do Uchwały nr 33/11/2019 Zarządu MZGOK Sp. z o.o. z dnia 04.11.2019r.

Regulamin sprzedaży przez MZGOK Sp. z o.o. w Koninie organicznego środka
poprawiającego właściwości gleby „MAGNO HORTIS”.
MZGOK Spółka z o.o. w Koninie oferuje do sprzedaży środek organiczny poprawiający właściwości
gleby pn.„MAGNO HORTIS”.
MAGNO HORTIS wzbogaca glebę w składniki pokarmowe, poprawia właściwości fizyczne, chemiczne i
biologiczne gleb, może być wykorzystywany:

do uprawy roślin ozdobnych,

pod trawniki i na terenach zielonych,

do rekultywacje gleb zdegradowanych,
MAGNO HORTIS spełnia wymagania jakościowe organicznego środka poprawiającego właściwości
gleby co potwierdza Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr G-875/19 z dnia 03.09.2019r.

WARUNKI SPRZEDAŻY:
1. Dostępność (produkcja) środka jest okresowa uzależniona od pory roku i warunków
atmosferycznych dlatego Kupujący przed zakupem powinien telefonicznie sprawdzić dostępność
środka kontaktując się z kierownikiem składowiska i kompostowni pod numerem telefonu 63
246 81 79 w. 216 lub 601 238 875, bądź z biurem obsługi klienta tel.63 246 83 85 lub
605 273 453.
2. Sprzedający po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru i ilości środka zapewnia załadunek.
3. Kupujący dokonuje odbioru produktu własnym transportem.
4. Produkt jest sprzedawany wyłącznie w formie sypkiej, w minimalnej ilości 100 kg. Sprzedający nie
przewiduje wykonywania usługi pakowania produktu do pojemników, naczyń, opakowań
workowych i innych rodzajów opakowań.
5. Cenasprzedaży:
 Przy zakupie jednorazowym poniżej 10 Mg- 15 zł netto / Mg.
 Przy zakupie jednorazowym powyżej 10 Mg - 10 zł netto / Mg.
 Przy zakupie jednorazowym powyżej 100 Mg cena ustalana indywidualnie z Biurem Obsługi
Klienta ( tel. 63 246 83 85 lub 605 273 453).
 Przy umowachdługoterminowych i innych cena ustalana indywidualnie z Biurem Obsługi
Klienta ( tel. 63 246 83 85 lub 605 273 453).
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6. W przypadku jednorazowego zakupu Kupujący zobowiązany jest złożyć zamówienie, według
wzoru określonego wzałączniku numer 1 do niniejszego regulaminu. (edytowalna wersja
zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.mzgok.konin.plw zakładce CENNIK ).
Wypełnione zamówienie należy złożyćpracownikowi wagi przed ważeniem pojazdu lub przesłać
drogą elektroniczną na adres: bok@mzgok.konin.pl
Zamówienie powinno być podpisane ze strony Kupującego przez osobę uprawnioną.
7. W przypadku zakupów stałychlub ustalonych według indywidualnych warunków, Kupujący
zobowiązany jest zawrzeć ze Sprzedającym umowę sprzedaży. Umowę przygotowuje pracownik
biura obsługi klienta Sprzedającego po ustaleniu wszystkich warunków sprzedaży.
8. Warunki wydawania środka:
 Środek transportu Kupującego przed załadunkiem zostaje zważony na wadze Sprzedającego.
Po załadunku środek transportu jest ponownie ważony i na podstawie różnicy tych dwóch
ważeń zostaje wystawiony kwit wagowy ze wskazaniem ilości wydanego środka.

Na podstawie kwitu wagowego, wystawiana jest Kupującemu faktura VAT.
9. Forma płatności:
 Gotówka - dla Kupujących, którzy dokonują zakupu na podstawie zamówienia nie zawierając
pisemnej umowy sprzedaży.
 Przelew - 14 dni – dla Kupujących, którzy zawarli pisemną umowę sprzedaży.
10. Kupujący ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać instrukcji stosowania i przechowywania
organicznego środka MAGNO HORTIS. Instrukcja jest częścią składową decyzji nr G-875/19
wydanej 03.09.2019 r. przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (załącznik nr 2 do niniejszego
regulaminu).

Załączniki:
1. Wzór zamówienia- załącznik nr 1 .
2. Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr G-875/19 z dnia 03.09.2019r. zezwalającą na
wprowadzenie do obrotu organicznego środka poprawiającego właściwości gleby pn. „MAGNO
HORTIS” wraz z instrukcją stosowania i przechowywania - załącznik nr 2.
3. Klauzula RODO.
4. Zasady BHP i P.POŻ. obowiązujące na terenie MZGOK Sp. z o.o. w Koninie.
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