OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
DOTACYJNEJ DLA SZKÓŁ
I. SPRZEDAJĄCY
Sprzedaż jest prowadzona przez firmę Egis Sp. z o.o. (wyłącznego przedstawiciela Express Publishing
w Polsce) z siedzibą: 31-462 Kraków, ul. Pilotów 71, wpisaną do rejestru pod numerem KRS 45858
(SR Kraków – Śródmieście), zwaną dalej Sprzedającym.
II. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY
Przedmiotem sprzedaży są publikacje znajdujące się w ofercie handlowej Sprzedającego, wymienione
w skierowanym do szkoły formularzu zamówienia.
III. ZAMAWIAJĄCY
Zamawiającym jest Szkoła, w imieniu której działa Dyrektor Szkoły, lub organ prowadzący Szkołę,
w imieniu którego działa osoba do tego upoważniona.
IV. ZAMÓWIENIE I JEGO REALIZACJA
1. Złożenie zamówienia u Sprzedającego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez
Zamawiającego niniejszych Ogólnych warunkach sprzedaży dotacyjnej dla szkół oraz
wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
2. Realizacja zamówienia następuje po złożeniu poprawnie wypełnionego przez Zamawiającego
formularza zamówienia.
3. Wzór Formularza Zamówienia jest dostępny u reprezentantów Sprzedającego, w siedzibie
Sprzedającego oraz na stronie internetowej Sprzedającego – egis.com.pl.
4. Zamówienia należy składać e-mailem na adres: dotacja@egis.com.pl.
5. Zamawiający otrzymuje potwierdzenie złożenia zmówienia telefonicznie lub e-mailem wciągu
3 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia przez Sprzedającego.
6. Zamówienia na publikacje papierowe oraz publikacje na informatycznych nośnikach danych
będą realizowane do 10 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia, chyba że
Zamawiający określił późniejszy termin realizacji zamówienia.
7. Zamówienie może być realizowane w częściach.
8. Zamówiony towar wysyłany jest na adres podany przez Zamawiającego w formularzu
zamówienia.
9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nierealizowania zamówień z nieprawidłowymi lub
niekompletnymi danymi adresowymi, braku zamówionego towaru lub w stosunku do
Zamawiających w inny sposób niewykonujących lub naruszających niniejsze Ogólne warunki
sprzedaży dotacyjnej dla szkół.
10. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację
złożonego zamówienia, Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji
zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego,
podając przyczynę wstrzymania realizacji zamówienia.
11. Dostawa towaru jest realizowana przez firmę kurierską, w dni robocze.
12. Cena produktu podana w momencie składania zamówienia jest wiążąca.
13. Cena podana w formularzu zamówienia zawiera VAT.
14. Cena podana w formularzu zamówienia nie zawiera kosztów dostawy Zamówienia.
15. Koszty dostawy pokrywa Sprzedający, jeśli wartość zamówienia przekracza 150 zł.

VI. ZMIANA ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający może modyfikować niezrealizowane zamówienie w terminie do 3 dni przed
wskazaną w formularzu zamówienia datą jego realizacji, a w przypadku zamówienia
zrealizowanego wymienić publikacje Express Publishing na inne w zakresie poziomu
wybranego tytułu.
2. Sprzedający ma prawo odmowy przyjęcia wymienianych publikacji, gdy noszą one ślady
użytkowania, są zniszczone albo uszkodzone.
3. W celu zmiany zamówienia należy kontaktować się z Egis Sp. z o.o. telefonicznie
(14 627 46 69) lub wysyłając e-mail na adres: dotacja@egis.com.pl.
VII. SPOSÓB PŁATNOŚCI
1. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty za zamówiony towar w następujących terminach:
a) Zamówienia składane do 30 września 2020 r. – termin płatności: do 30 października
2020 r.
b) Zamówienia składane po 30 września 2020 r. – termin płatności: 30 dni od daty
zakupu. Za datę zakupu uznaje się datę wystawienia faktury VAT.
2. Zapłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowym Sprzedającego wskazany na
fakturze VAT.
3. W przypadku nieterminowej zapłaty Egis Sp. z o.o. jest uprawniony bez dodatkowych
wezwań do żądania odsetek za opóźnienie w wysokości ustawowej.
VIII. REKLAMACJE
1. Reklamowany towar wraz z fakturą oraz pismem określającym niezgodności i oczekiwania
dotyczące sposobu realizacji zobowiązań należy odesłać na adres Egis Sp. z o.o. Magazyn
Główny, ul. Kochanowskiego 30, 33-100 Tarnów (adres e-mail dotyczący reklamacji:
dotacja@egis.com.pl; telefon: 14 627 46 69 – czynny w dni robocze w godzinach 8.00-16.00,
koszt połączenia według taryf operatorów telekomunikacyjnych).
2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Egis Sp. z o.o. w terminie do 14 dni od daty ich
otrzymania.
IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z Art. 13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że administratorem Państwa danych
osobowych jest Egis Sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel Express Publishing w Polsce, 31-462 Kraków,
ul. Pilotów 71, KRS 45858 (SR Kraków – Śródmieście), NIP 676-20-17-752. Dane osobowe osób, które
po stronie Zamawiającego uczestniczą w realizacji zamówienia będą przetwarzane przez Egis Sp. z
o.o. w celu realizacji umowy (podstawa prawna – niezbędność przetwarzania danych w celu realizacji
zamówienia). Pełna informacja o przetwarzaniu danych oraz prawach osób jest dostępna na stronie
egis.com.pl w dziale: Polityka prywatności.
X. INNE POSTANOWIENIA
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych warunkach sprzedaży dotacyjnej dla
szkół stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd
właściwy dla siedziby Sprzedającego.
2. Egis Sp. z o.o. ma prawo do zmiany Ogólnych warunkach sprzedaży dotacyjnej dla szkół.
Dla Zamówienia obowiązują Ogólne warunki sprzedaży dotacyjnej dla szkół z dnia złożenia
Zamówienia.

Kraków, 4 czerwca 2020 r.

