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OFERTA

Przy stałych zleceniach możliwość negocjacji ceny i terminu 
płatności.
Sposób dostawy do uzgodnienia.
Termin realizacji:  4 – 5 dni

Produkujemy proste frezy i zestawy prostych frezów 
nasadzanych z ostrzami DIA.

Warunki dostawy:
- do w/w cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 22%
- warunki płatności: do uzgodnienia
- termin dostawy: od 3 do 7 dni roboczych od daty dostarczenia do ostrzenia
- sposób dostawy: wysyłka przez UPS
- termin ważności informacji ofertowej: 30 dni
Złożenie zamówienia oznacza:
- akceptację warunków dostawy zawartych w niniejszej informacji ofertowej oraz potwierdzenie, że zamawiający jest zdolny wykonać zaciągnięte poprzez 
złożenie zamówienia zobowiązanie, tak w szczególności, że nie zachodzą w stosunku do niego przesłanki określone przepisami art. 1 prawa układowego i art. 1 
prawa upadłościowego
- akceptację konieczności bezwarunkowego odbioru zamówionych narzędzi. W przypadku odmowy odbioru Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia ceny w 
pełnej wysokości
- że w przypadku opóźnienia płatności Warszmet uprawniony jest do zlecenia windykacji należności podmiotom trzecim. W takiej sytuacji Kupujący 
zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty z tym związane.
Przyjęcie towaru i reklamację:
- Nabywca jest zobowiązany do zbadania narzędzi pod względem ilościowym i jakościowym natychmiast po ich otrzymaniu oraz do niezwłocznego 
powiadomienia dostawcy o wykrytych w trakcie tego badania niezgodnościach.
- Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności  za straty gospodarcze i utracone korzyści nabywcy wynikające ze złożonej i uwzględnionej reklamacji.
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Cennik ostrzenia narzędzi diamentowych
Frezy

Trzpieniowe Nasadzane

1 + 1 Profil Proste Profil Proste Trapez

zł/mmb x z zł/ząb

1,30 zł 4,60 zł 1,90 zł 1,30 zł 1,90 zł 3,50 zł 4,50 zł 6,50 zł

mm B – milimetr wysokości roboczej freza Maksymalna średnica piły – 400 mmmmb – milimetr długości ostrza diamentowego 

Ilość szt. 
/tydzień

Piły i frezy piłkowe 
B<=4

3 rzędy 
DIA

4 rzędy 
DIA

TURBO  
3+3

Podcinacz 
nastawny

zł/mm 
x B

zł/mm x 
1,5 x B

zł/mm x 
2 x B

zł/mm x 
B


