Umowa sprzedaży
w zakresie współpracy w obrocie tuszami zwierzyny łownej.
Zawarta w Poznaniu, dnia ……………………… pomiędzy:
Sprzedającym: ……………………………………………………………… adres ………………………………………………………
reprezentowanym przez …………………………………………………………………………………………………………………,
telefony kontaktowe …………………………………………………, adres e-mail: ……………………………………………………,
a Kupującym: WELES Spółka z o.o., ul. Dąbrowskiego 185, 60-594 Poznań reprezentowanym przez dyrektora ds. skupu
Roberta Piechockiego.
§1
Przedmiotem niniejszej umowy są zasady współpracy stron dotyczące skupu zwierzyny łownej pozyskiwanej przez
myśliwych Sprzedającego zgodnie z planami łowieckimi na sezon 2020/2021 i przeznaczonej do zdania w punktach skupu w
następującej ilości: sarna ok. ................ szt., jeleń ok. ................. szt., dzik ok. ................. szt. (orientacyjnie) .
§2
Kupujący zapewnia stosowanie dla Sprzedającego zawierającego niniejszą Umowę cen skupu równych lub wyższych od
udokumentowanych cennikiem, fakturą bądź dokumentem „MP” cen firmy konkurencyjnej uprawnionej do eksportu
dziczyzny, której skup znajduje się w promieniu do 20 km od skupu Kupującego. Dla Kupującego niniejsza umowa jest
formą gwarancji stałych dostaw zwierzyny łownej, a tym samym zrealizowania zawartych kontraktów zagranicznych.
Ceny za tusze są umowne i mogą podlegać wahaniom z uwagi na składniki rynkowe ceny niezależne od Kupującego.
Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy, gdy uzna, że zmiana ceny jest dla niego niekorzystna. Aktualne ceny zawsze
są podawane na punkcie skupu i na dokumencie przyjęcia „MP”.
Po zaakceptowaniu przez myśliwego klasy i wagi tuszy przez podpisanie dokumentu MP na punkcie skupu, Kupujący nie
powinien zmieniać oceny jej jakości, z wyjątkiem protokołu weterynaryjnego stwierdzającego przeznaczenie tuszy na
utylizację (jak np. włośnica, wychudzenie i inne choroby zwalczane z urzędu). Dopuszcza się przyjęcie tuszy na punkcie
skupu „WARUNKOWO” lub „DO OCENY”, wówczas dostawca zostanie powiadomiony o ostatecznej ocenie w terminie 21
dni od daty dostarczenia tuszy.
Na życzenie Sprzedającego i z łącznej inicjatywy kilku sąsiednich kół przedstawiciel Kupującego zorganizuje spotkanie
celem omówienia obopólnych planów, aktualnej sytuacji handlowej i organizacyjnej.
§3
Zapłata za dostarczone przez Sprzedającego tusze zwierzyny łownej nastąpi przelewem do 10 dni od chwili otrzymania
faktury przez Kupującego. Dane na fakturach muszą być zgodne z dokumentem „MP” co do ilości oraz ceny. Na fakturze
powinna być podana nazwa punktu skupu, do którego zdano tuszę (miejscowość) oraz numer „MP”. Nieterminowo
płacone faktury Sprzedający ma prawo obciążyć odsetkami ustawowymi. Podstawę do rozliczeń między Stronami stanowi
obowiązujący druk „MP” (Magazyn Przyjmie). Fakt zdania tuszy zwierzyny łownej przez myśliwego do punktu skupu i
wystawienie dowodu przyjęcia „MP” przez osobę prowadzącą punkt skupu czynią transakcję ważną.
§4
Niniejsza umowa zawarta jest na czas sezonu łowieckiego 2020/2021.
§5
Rozwiązanie umowy może nastąpić w formie pisemnej z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia z wyjątkiem
przypadku opisanego w §2.
§6
Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
§7
Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności w drodze stosownych aneksów.
§8
Ewentualne spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.
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