INVEST - STEEL

Sp. z o.o.

- produkcja i transport zbrojenia budowlanego Laskowice 29, 82-550 Prabuty
www.invest-steel.pl
NIP 5811877768 REGON 360400166
e-mail: biuro@invest-steel.pl
Nr konta: 04 1160 2202 0000 0003 0142 4158 tel. +48 731-283-336

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW
INVEST- STEEL Sp. z o.o.

I. Dostępny materiał
1. Stal klasy AIIIN gat. B500B średnice: Ø12mm, Ø14mm, Ø16mm, Ø18mm, Ø20mm,
Ø22mm, Ø25mm, Ø28mm, Ø32mm, Ø40mm
2. Stal klasy AIIIN gat. B500SP EPSTAL średnice: Ø10mm, Ø12mm, Ø14mm, Ø16mm,
Ø18mm, Ø20mm, Ø22mm, Ø25mm,
Ø28mm, Ø32mm, Ø40mm
3. Stal klasy AIIIN gat. B500B średnice: Ø10mm, Ø12mm
4. Stal klasy AIIIN gat. B500A średnice: Ø6mm, Ø8mm
5. Długość prętów zbrojeniowych 12 m i 15 m.
6. Możliwość zamówienia długich prętów zbrojeniowych do samodzielnego cięcia i gięcia.
7. Prefabrykaty zbrojenia budowlanego:
 cięcie i gięcie prętów żebrowanych zgodnie z przesłanym rysunkiem
- średnice od Ø6mm do Ø40mm
- produkcja wszystkich kształtów


wykonanie gotowych koszy zbrojeniowych do pali wierconych zgodnie z
przesłanym rysunkiem
- średnice od Ø30 mm do Ø1500 mm
- długość 15 m w całości lub do 22 m łączone



wykonanie gotowych klatek zbrojeniowych do ścian szczelinowych oraz
siatek zbrojeniowych zgodnie z przesłanym rysunkiem
- szerokość, długość: wszystkie wymiary

II. Przesyłanie projektu do wyceny
1. W celu przesłania projektu do wyceny należy przesłać do nas rysunki poprzez
przycisk "Prześlij projekt do wyceny" na stronie www.invest-steel.pl (czerwony przycisk
w górnym prawym rogu strony).
2. Wycenę oraz ofertę przygotowujemy w ciągu 15 minut i przesyłamy na mail podany
podczas wysyłania rysunków do wyceny.
3. W przypadku akceptacji przedstawionej oferty należy przesłać do nas dane
Zamawiającego w celu przygotowania umowy realizacji zlecenia produkcji oraz dostawy
zbrojenia budowlanego.
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III. Forma i warunki płatności
1. Forma i warunki płatności: 100% przedpłata przed realizacją zamówienia na podstawie
faktury pro-forma przesłanej razem z umową realizacji zlecenia numer konta: 04 1160 2202 0000 0003 0142 4518

IV. Realizacja zlecenia
1. Warunkiem przyjęcia zlecenia jest przesłanie pełnej dokumentacji technicznej.
2. Termin realizacji zamówienia do 5 dni roboczych od daty założenia prawidłowego i
kompletnego zamówienia.
3. Zamówienia, które zostaną przesłane po godzinie 14:00 będą traktowane, jako
zamówienia na następny dzień.
4. Zamawiający po akceptacji oferty przesyła drogą mailową Harmonogram Dostaw
zbrojenia budowlanego na plac budowy. Dostawy będą realizowane w dni robocze
(od poniedziałku do piątku) w godzinach 6:00 - 17:00.
5. Do dostawy materiału dostarczamy wszystkie niezbędne dokumenty, w tym deklarację
zgodności, komplet atestów, dokumenty WZ, listę elementów zbrojenia.
6. Każda partia dociętych oraz wygiętych na gotowo prefabrykatów zbrojenia budowlanego
posiada odpowiednie dokumenty i zawieszki umożliwiające bardzo łatwą identyfikację
zbrojenia z danym rysunkiem.
7. Sprzedaż stali zbrojeniowej odbywa się według wagi teoretycznej.

V. Transport zbrojenia
1. Zamówione zbrojenie dostarczamy na plac budowy.
2. Transport przy zamówieniu od 22 do 24 ton jest w cenie zamówienia. Również możliwy
jest odbiór własny.

VI. Odbiory na placu budowy
1. Zamawiający jest zobowiązany do bardzo starannego sprawdzenia towaru oraz
dokumentacji podczas odbioru pod względem ilościowym zgodnie z przesłanymi
rysunkami, a także jakościowym.
2. Po sprawdzeniu towaru osoba upoważniona ze strony Zamawiającego zobowiązana jest
do podpisania dokumentu dostawy WZ. Podpisanie dokumentu WZ stanowi potwierdzenie
zgodności towaru z umową oraz braku jakichkolwiek wad, które mogłyby zostać
zauważone podczas bardzo starannego odbioru.
3. Zamawiający gwarantuje odbiór tylko i wyłącznie przez osoby upoważnione wpisane w
zawartej umowie.

