Plantacja

Poznań, 04.05.2020 r

OFERTA TRANSPORTU TRAWY Z ROLKI
transportem producenta.
maksymalna ilość dostawy: 120 m2 (3 palety).
1 A.
Cena dla dostawy do 40 m2 (1 paleta – transport busem):
Ryczałt dla dostaw do 60 km = 120,00 zł netto / 147,60 zł brutto (23% VAT).
1 B.
Cena dla dostawy od 41 do 120 m2 ( od 2 do 3 palet – transport busem z przyczepą):
Ryczałt dla dostaw do 60 km = 170,00 zł netto / 209,10 zł brutto (23% VAT).
2.
Ryczałt 60 km liczony jest jako suma kilometrów do przejechania od miejsca załadunku trawy na farmie:
66-443 Warcin koło Murzynowa (lubuskie) do miejsca wskazanego jako punkt dostawy mnożonej x 2.
(powrót do miejsca załadunku w Warcinie).
3.
Ilość kilometrów jaka jest potrzebna do przejechania podczas usługi transportu obliczana jest na
podstawie aplikacji: https://www.google.pl/maps
4.
Każdy kolejny kilometr ponad limit ryczałtu naliczany jest wg stawki:
1 km = 2,00 zł netto / 2,46 zł brutto (23% VAT)
5.
Cena usługi transportu nie zawiera usługi rozładunku w miejscu dostawy. Zleceniodawca jest
zobowiązany do zorganizowania rozładunku pojazdu i ew. przyczepy we własnym zakresie.
6.
Bezpłatny limit czasu na rozładunek w miejscu dostawy:
 do 30 minut dla ilości trawy do 40 m2 (1 paleta)
 do 1 godz. dla ilości trawy od 41 m2 do 120 m2 (2-3 palety).
Każde rozpoczęte 30 minut ponad bezpłatny limit: 25,00 zł netto / 30,75 zł brutto (23% VAT)
7.
Płatność za usługę transportu należy w całości przedpłacić (100%) wraz z opłatą za zakup trawy z rolki.
Wycena jest przesłana drogą mailową w formie faktury proformy. Po wykonaniu usługi dostawy
wystawiana jest i przesyłana - również drogą mailową - faktura VAT.
8.
Płatność za przekroczony czas rozładunku opłacany jest gotówką którą należy przekazać kierowcy po
zakończeniu rozładunku. Kierowca wydaje na tą kwotę potwierdzenie zapłaty KP. Na prośbę
zleceniodawcy prześlemy na tą kwotę w ciągu trzech dni roboczych fakturę VAT.
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