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Warunki zakupu 

• Dostawca musi być w stanie wykazać się co najmniej posiadaniem systemu zarządzania jakością 
certyfikowanego zgodnie z normą  EN ISO 9001. Jeśli tak nie jest, powinien on poinformować o tym 
Listemann Polska przed przyjęciem zamówienia i uzgodnić z Działem Jakości dalszy sposób 
postępowania. . 

• Dostawca musi być w stanie na żądanie okazać świadectwa jakości (dokumenty z przeprowadzonych 
kontroli).  

• Późniejsze zmiany i uzupełnienia zamówienia wymagają dla swej skuteczności pisemnego 
potwierdzenia.  

• Dostawca zobowiązuje się poinformować firmę Listemann Polska o wadliwych produktach oraz 
podjąć odpowiednie kroki w celu zatwierdzenia wadliwych części.  

• Dostawca bierze odpowiedzialność za to, aby przedmiot zamówienia odpowiadał najnowszemu 
stanowi techniki, był zgodny z odnośnymi przepisami prawa oraz zarządzeniami i wytycznymi  
władz, stowarzyszeń zawodowych i branżowych.  

• Listemann Polska przyjmuje tylko zamówione ilości towarów. Dostawy większe lub mniejsze 
dopuszczalne są jedynie po wcześniejszych uzgodnieniach. 

• Do każdej dostawy należy dołączyć dowód dostawy opatrzony numerem zamówienia. Miejsce 
dostawy jest określone w zamówieniu. Jeśli tak nie jest,  miejscem dostawy jest wyżej wymieniony 
adres siedziby firmy. Faktury zawierające numer zamówienia,  należy wysyłać na wymieniony wyżej 
adres siedziby firmy.  

• Dostawca zapewnia firmie Listemann Polska lub jej klientom, prawo wstępu do wszystkich placówek 
mających związek z zamówieniem, a także wgląd do odpowiednich dokumentów związanych  
z zamówieniem.  

• Jeśli nie dokonano żadnego szczególnego uzgodnienia, faktury są płatne po wykonaniu świadczenia 
w terminie 30 dni od otrzymania faktury. Dostawca nie może przekazywać osobom trzecim zlecenia 
lub jego istotnych części bez wcześniejszego pisemnego zezwolenia udzielonego przez firmę 
Listemann Polska 


