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Ogólne warunki dostaw 

1. Zapytanie ofertowe 

Do odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy załączyć:  

 specyfikację produktu zawierającą wartości 

nominalne oraz tolerancje dla  istotnych 

parametrów produktu, 

 warunki płatności, (preferowany: 60 dni, 

minimalny: 30 dni) 

 termin realizacji zamówień,  

 wielkość minimalnego zamówienia produkcyjnego,  

 wielkość minimalnego zamówienia do wysyłki. 

 Posiadane certyfikaty (IATF-16949; ISO-9001; ISO-

14001). W przypadku braku wymienionych 

certyfikatów należy przedłożyć deklaracje 

zgodności systemu zarządzania jakością z normą 

ISO-9001  lub przedstawić ustanowioną politykę 

jakości. 

 Opcje dostawy materiału (preferowany DDP). 

2. Jakość 

Jeżeli nie zostało uzgodnione inaczej w obustronnie 

zaakceptowanej dokumentacji, dostawca odpowiada  

za dostarczenie 100% materiału zgodnego z przedstawioną 

specyfikacją oraz wolnego od wszelkich wad. 

Dostawca jest zobowiązany do wdrożenia i utrzymania 

procesów kontrolnych dla procesu oraz wyrobu w celu 

spełnienia wymaganego poziomu jakości.   

W przypadku wystąpienia wad jakościowych, dostawca jest 

zobowiązany do niezwłocznego odbioru wadliwego 

surowca wraz ze wskazaniem przyczyny wystąpienia błędu 

i przedstawieniem działań zapobiegających wystąpieniu 

wady w przyszłości. Realizacja dostawy uzupełniającej jest 

możliwa wyłącznie na podstawie nowego zamówienia. 

W przypadku wystąpienia obniżenia poziomu jakości lub 

powtarzających się reklamacji, MAGNETIX jest uprawniony 

do przeprowadzenia bezpośredniej lub zaocznej kontroli 

produktu, procesu produkcyjnego lub systemu zarządzania 

jakością. 

General delivery conditions 

1. Inquiry 

The reply to the inquiry should include: 

 product specification including nominal values  

 and tolerances for essential product parameters, 

 terms of payment (preferred: 60 days, minimum 30 

days), 

 lead time, 

 minimum order quantity, 

 minimum order quantity for shipment, 

 Available certificates (IATF-16949; ISO 9001; ISO14001).  

If none of the mentioned certificates is available, the 

supplier should submit a declaration of compliance of 

the quality management system with the ISO-9001 

standard or established internal quality policy. 

 Material delivery terms (preferred DDP). 

2. Quality 

Unless in the mutually accepted documentation agreed 

otherwise, the supplier is responsible for providing 100%  

of the material in accordance with the provided 

specification and free of any defects. 

The supplier is obliged to implement and maintain control 

processes for the process and the product in order to meet 

the required quality level. 

In the case of quality defects, the supplier is obliged to 

collect the defective raw material, indicate cause of the 

problem and set out corrective actions to avoid the 

problem in the future. A supplementary delivery is possible 

only on the basis of a new order.  

  In the case of decreased quality level or recurring 

complaints, MAGNETIX is entitled to carry out direct  

or default control of the product, production process  

or quality management system.  
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 Dostawca jest zobowiązany zapewnić dane 

 i zasoby niezbędne do wskazania przyczyn niezgodności. 

W przypadku wystąpienia kosztów, będących wynikiem 

niewłaściwej jakości surowca, dostawca ponosi 

odpowiedzialność za ich pokrycie. Np.: dodatkowy 

transport, przestój linii produkcyjnej, selekcja, koszty 

administracyjne, zwroty z rynku, wady ukryte, itp. 

MAGNETX zobowiązuje się do zachowania możliwie 

najniższych kosztów reklamacyjnych. 

3. Odpowiedzialność za produkt 

Dostawca ponosi odpowiedzialność za dostarczony 

produkt, również w zakresie szkód na życiu i zdrowiu oraz 

mieniu, w zakresie określonym odpowiednimi przepisami 

prawa.  

Dostawca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania 

MAGNETIX o jakichkolwiek zmianach w specyfikacji 

produktu lub procesu produkcyjnego, z przynajmniej  

60 dniowym wyprzedzeniem.  

Przed wdrożeniem zmiany do regularnych dostaw 

dostawca musi przedstawić próbkę produktu po zmianach 

wraz ze specyfikacją w celu uzyskania pisemnej akceptacji 

zmian. 

4. Podstawa do sprzedaży 

Podstawą sprzedaży do firmy MAGNETIX jest zamówienie 

na oficjalnym druku z unikatowym numerem zamówienia, 

wysłane z adresu email zawierającego domenę 

„@MAGNETIX.pl”. 

5. Potwierdzenie zamówienia 

Dostawca jest zobowiązany do potwierdzenia warunków 

realizacji dostawy do 24h (1dzień roboczy) od chwili 

złożenia zamówienia. W przypadku braku potwierdzenia, 

wszystkie warunki dostawy uważane będą  

za zaakceptowane. 

Wszelkie zmiany dotyczące warunków zamówienia po 24h 

od chwili złożenia, muszą uzyskać pisemną zgodę 

pracownika firmy MAGNETIX wysłaną z adresu email 

zawierającego domenę MAGNETIX.pl.  

 

 The supplier is obliged to provide the data and resources 

necessary to indicate the causes of non-conformity. 

The supplier is responsible for covering the costs caused by 

the raw material quality issues, such as: additional 

transport, downtime of the production line, selection, 

administrative costs, returns from the market, hidden 

defects, etc. 

MAGNETX  is obliged to keep the costs as low as possible. 

 

3. Product Responsibility 

The supplier is responsible for the delivered product, also 

in terms of damage to life, health and property, to the 

extent specified by the applicable law. 

 

 The supplier is obliged to inform MAGNETIX in writing  

of any changes to the product or production process 

specification, at least 60 days in advance.  

 

Prior to the implementation of the change to regular 

deliveries, supplier shall provide a sample of the product 

after the changes, along with the specification, in order  

to obtain acceptance of the changes. 

 

4. Basis of sale 

The basis for sale to MAGNETIX is purchase order placed 

on the official form with unique order number, sent from 

the email address containing "@MAGNETIX.pl". 

5. Order confirmation 

The supplier is obliged to confirmation of the delivery 

terms up to 24 hours (1 working day) from the moment  

of the order has been placed. In the case of lack  

of  confirmation, all delivery terms will be considered  

as accepted. 

Any changes to the terms of the order after 24 hours from 

the time of submission has to obtain the written consent  

of the MAGNETIX employee sent from the email address 

containing "@MAGNETIX.pl".  
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W przypadku gdy czas potrzebny na potwierdzenie 

zamówienia jest dłuższy niż 24h ze względu na specyfikę 

procesu dostawcy. Informacja o realnym czasie 

potwierdzenia zamówienia powinna zostać zawarta  

w ofercie cenowej. 

W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zmian, 

mających wpływ na realizację zamówienia należy 

niezwłocznie poinformować MAGNETIX, w celu otrzymania 

akceptacji zmian. 

Dostawca ponosi odpowiedzialność w przypadku 

wystąpienia kosztów, których przyczyną jest zmiana 

warunków dostawy. 

6. Cena 

Ustalone ceny  standardowo pozostają obowiązuję na dany 

rok kalendarzowy, jednak nie krócej niż 6 miesięcy. Zmiana 

w tym okresie jest możliwa jedynie ze względu na zmianę 

ceny surowców. Dostawca musi przedłożyć umotywowaną 

ofertę cenową z minimum miesięcznym wyprzedzeniem. 

W przypadku braku akceptacji nowej wysokości cen, 

MAGNETIX ma prawo do rozwiązania współpracy  

z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia.  

W okresie wypowiedzenia obowiązują dotychczasowe ceny 

przed zmianą. 

7. Realizacja dostaw 

Jeżeli nie zostało uzgodnione inaczej, dostawca odpowiada 

za organizację dostaw do firmy MAGNETIX.  

Cena transportu oraz wszelkie warunki realizacji dostaw  

powinny zostać zawarte w ofercie cenowej, w innym 

przypadku koszt transportu musi zostać każdorazowo 

zaakceptowany przez MAGNETIX przed realizacją dostawy. 

8. Godziny i miejsce dostaw 

Rozładunki dostaw w magazynach firmy MAGNETIX 

odbywają od poniedziałku do piątku, w godzinach 6:00 - 

20:00.  

Adres dostawy jest wskazany na oficjalnym zamówieniu 

MAGNETIX. Adresy dostaw to: 

Zakład I: Kaczeńcowa 18, 91-214 Łódź 

Zakład II: Aleksandrowska 67/93, 91-205 Łódź 

If the time needed to confirm the order is longer than 24h 

due to the specificity of the supplier process. Information 

about the real time of order confirmation should  

be included in the price offer. 

 

In the case of unforeseen changes affecting execution 

 of the order, the supplier is obliged to immediately 

contact MAGNETIX in order to receive approval for the 

changes. 

  

The supplier is liable in the case of costs occurring due 

 to the change of delivery terms. 

6. Price  

The established prices are valid conventionally for a given 

calendar year, but not less than 6 months. Change in this 

period is possible only because of the change in the price 

of raw materials. The supplier shall submit a justified price 

offer at least one month in advance. 

 

In the case of rejection of a new price offer MAGNETIX  

is entitled to terminate cooperation with a two-month 

notice period. During the notice period, the prices valid 

before the change are  applicable. 

7. Shipment 

Unless agreed otherwise, the supplier is responsible for  

deliveries to MAGNETIX. 

The price of transport and all delivery terms should  

be included in the price offer, otherwise the transport cost 

have to be accepted by MAGNETIX each time before the 

shipment.  

8. Delivery hours 

Unloading of deliveries in the MAGNETIX warehouses takes 

place Monday to Friday from 6:00 a.m. to 8:00 p.m.. 

 

The delivery address is indicated on the official MAGNETIX 

purchase order. Delivery addresses: 

Plant I: Kaczeńcowa 18, 91-214 Łódź 

Plant II: Aleksandrowska 67/93, 91-205 Łódź 
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9. Awizacja dostawy 

Awizacja dostawy do magazynu firmy MAGNETIX powinna 

zostać dokonana z przynajmniej 24 godzinnym 

wyprzedzeniem (1 dzień roboczy).  

W przypadku dostaw wielkokubaturowych (np. cała 

naczepa), dostawca jest  zobowiązany do zachowania 

przynajmniej 48 godzinnego wyprzedzenia (2 dni robocze). 

 Brak awizacji dostawy może spowodować znaczne 

wydłużenie czasu oczekiwania na rozładunek. 

 Awizacje należy wysyłać na adres:  

logistyka@MAGNETIX.pl 

 

10. Pakowanie 

Dostawca jest zobowiązany do zabezpieczenia surowców  

w sposób uniemożliwiający uszkodzenie w trakcie 

transportu oraz magazynowania, jak np.: odgniecenie, 

rozdarcie, zabrudzenie, zamoknięcie, zwilgotnienie, 

odbarwienie, pochłonięcie zapachów, itp. 

W przypadku surowców, dla których nie została 

obustronnie zaakceptowana specyfikacja zakupowa i/lub 

specyfikacji pakowania,  standardem pakowania surowców 

w firmie MAGNETIX jest: 

 szczelne owinięcie każdej belki surowca folią 

ochronną, w sposób uniemożliwiający zabrudzenie, 

 przy dostawach wysoko wolumenowych, dostawa 

powinna zostać zrealizowana na paletach 

bezzwrotnych o wytrzymałości pozwalającej  

 na bezpieczny rozładunek oraz transport 

wewnętrzny, 

 tuleja kartonowa o średnicy 3” (76mm), o długości 

zgodnej z szerokością surowca, 

 materiał powinien być przyklejony do tulei po całej 

szerokości, 

 materiał na belce powinien być równo nawinięty, 

maksymalne dopuszczalne przesunięcie między 

warstwami wynosi 2cm. 

9. Notification of delivery 

The notification of delivery to the MAGNETIX warehouse 

should be done at least 24 hours in advance (1 working 

day). 

 In the case of high-cubic deliveries, the supplier 

 is obliged to keep 48 hours in advance (2 working days).  

Lack of delivery notification may significantly increase 

 the time necessary for unloading the goods.  

 

The notifications should be sent to: 

logistyka@MAGNETIX.pl 

 

10. Packaging  

The supplier is obliged to secure raw materials in a way 

that prevents their damage, during transport and storage, 

such as: creases, tears, stains, soak, moisture, 

discolouration, odour absorption, etc.  

 

If the purchase specification and / or packing specification 

for raw material has not been mutually accepted, 

MAGNETIX  requirements for packaging are as follows: 

 

 hermetic wrapping of each roll of the raw material with 

 a protective foil in a way that prevents contamination, 

 for high-quantity deliveries, the delivery should  

 be carried out on non-returnable pallets of strength 

allowing safe unloading and internal transport, 

 cardboard tube with a diameter of 3” (76 mm) and 

length in line with the width of the raw material, 

 the material should be attached to the cardboard tube 

over the entire width, 

 the material on the roll should be evenly wound, the 

maximum permissible offset between the layers is 2cm. 

 

 

mailto:logistyka@MAGNETIX.pl
mailto:logistyka@MAGNETIX.pl
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11. Identyfikacja 

Do każdej dostawy należy dostarczyć specyfikacje dostawy. 

Minimalny zakres danych, które powinien zawierać 

specyfikacja dostawy to: nazwa dostawcy/producenta, 

nazwa produktu, numer zamówienia (MAGNETIX)  oraz 

ilość metrów bieżących z podziałem na belki/rolki. 

Każda belka surowca powinna posiadać etykietę 

identyfikacyjną.  Minimalny zakres danych, które powinna 

zawierać etykieta to: nazwa dostawcy/producenta, nazwa 

produktu, numer partii, kod surowca (MAGNETIX, zawarty 

na zamówieniu) oraz ilość metrów bieżących. 

12. Faktura 

Fakturę vat należy wysłać na adres: 

accountancy@MAGNETIX.pl lub dostarczyć do działu 

obsługi klienta (91-214 Łódź, Kaczeńcowa 18) . Faktura 

musi zawierać numer zamówienia (MAGNETIX) i być 

zgodna zamówieniem oraz dostawą.  

W przypadku zwrotu z przyczyn logistyczno-jakościowych, 

faktura podlega korekcie na zwracaną ilość. 

13. Zachowanie poufności 

W trakcie współpracy, a także po jej zakończeniu dostawca 

zobowiązuje się nie przekazywać, nie ujawniać ani nie 

wykorzystywać bez pisemnej zgody MAGNETIX informacji 

technicznych, technologicznych, handlowych, 

organizacyjnych lub finansowych dotyczących współpracy z 

MAGNETIX lub podmiotów z nim współpracujących, które 

dostawca uzyska w trakcie współpracy lub na jej 

podstawie.  

W przypadku naruszenia powyższego obowiązku, Dostawca 

zapłaci MAGNETIX karę umowną w wysokości 25 000 €. 

14. Ocena dostawcy 

Ocenie podlegają wszyscy dostawcy dostarczający 

komponenty do projektów motoryzacyjnych oraz 

projektów ze specyficznymi wymaganiami. Ponadto ocenie 

podlegają dostawcy, z którymi obrót wynosi min 10.000 

PLN. 

Ocena dostawcy przeprowadzana jest co kwartał. Ocenie 

są następujące aspekty współpracy z dostawcą: 

11. Identification  

Delivery specifications must be provided for each delivery. 

The minimum scope of data that should be included in the 

delivery specification is: name of the supplier / producer, 

name of the product, order number (MAGNETIX) and 

number of linear meters with a list of rolls. 

Each roll of raw material should have an identification 

label. The minimum scope of data that should be included 

on the label is: name of the supplier / producer, product 

name, batch number, raw material code (MAGNETIX, 

included in the order) and the number of linear meters 

12. Invoice 

The invoice should be sent to: accountancy@MAGNETIX.pl 

or delivered to the customer service department (91-214 

Łódź, Kaczeńcowa 18). The invoice must contain  

the purchase order number (MAGNETIX) and be consistent 

with the order and delivery. 

In the case of a return for logistical or quality reasons,  

the invoice is subject to correction for the returned 

quantity. 

13. Confidentiality provision 

During and after the cooperation, the supplier undertakes 

not to share, disclose or use, without the written consent 

of MAGNETIX, technical, technological, trading, 

organizational or financial information about cooperation 

with MAGNETIX or entities cooperating with, which the 

supplier will collect during cooperation or based on it. 

 

In the event of any breach of above obligation,,  

the Supplier shall pay MAGNETIX a contractual penalty in 

the amount of EUR 25 000. 

14. Supplier assessment 

All suppliers supplying components for automotive 

projects and projects with specific requirements are 

subject to assessment. In addition, suppliers with  

a minimum turnover of 2 500 € are subject to assessment. 

Supplier assessment is carried out every quarter. The 

following aspects of cooperation with the supplier are 

assessed: 
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 Logistyka – terminowość dostaw, zgodność ilościowa, 

transporty specjalne, 

 Jakość – zgodność jakościowa, poziom PPM, certyfikaty 

jakościowe, 

 Zakupy – terminy płatności, umowne warunki 

współpracy. 

W wyniku oceny dostawca zostaje przydzielony do jednej  

z następujących kategorii: 

 Bardzo dobry dostawca - Dostawcy preferowani przy 

nowych projektach. Nie wymagane działania korygujące 

lub plan poprawy. 

 Dobry dostawca - Dostawcy preferowani przy nowych 

projektach. Rekomendowany plan poprawy. 

 Akceptowalny warunkowo dostawca - Dostawcy 

akceptowalni warunkowo tylko do ograniczonych partii 

(małe ilości) oraz testów produkcyjnych. Wymagane 

działania korygujące i przedstawienie planu poprawy.  

 Nieakceptowalny dostawca - Potencjalni dostawcy, brak 

możliwości zakupu wyrobów. Wymagane działania 

korygujące i przedstawienie planu poprawy. 

 

Dla dostawców z branży motoryzacyjnej nie posiadających 

certyfikatu IATF 16949 będą wymagane plany poprawy  

w celu rozwoju ich systemu jakości zgodnie z punktem 

wymagań IATF 8.4.2.3. Rozwój systemu zarządzania 

jakością dostawcy. 

 Logistics - timely deliveries, quantitative compliance, 

special transports, 

 Quality - quality compliance, PPM level, quality 

certificates, 

 Purchasing - payment terms, contractual terms  

of cooperation. 

As a result of the assessment, the supplier is assigned to 

one of the following categories: 

 Very good supplier - Supplier preferred for new projects. 

No corrective action or improvement plan required. 

 Good supplier - Supplier preferred for new projects. 

Recommended improvement plan. 

 Conditionally Acceptable Supplier - Conditionally 

acceptable supplier only for limited batch (small 

quantities) and production trials. Corrective action and 

provision of an improvement plan required. 

 Unacceptable supplier - Potential supplier,  

no possibility to buy products. Corrective action and 

provision of an improvement plan required. 

 

Automotive suppliers without IATF 16949 certification will 

required to provide improvement plans to develop their 

quality system in accordance with IATF 8.4.2.3. Supplier 

quality management system development. 

 

Nazwa dostawcy (pieczęć firmowa)                                             Imię, nazwisko, data i podpis przedstawiciela dostawcy 

Name of the supplier (company stamp)                              Name, surname, date and signature of the supplier representative 

 

 

Osoba kontaktowa / Contact person :  

BARTŁOMIEJ BARTCZAK 

Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania Jakością / Quality management system representative 

tel. +48  536 232 900 e-mail:  bartlomiejbartczak@magnetix.pl 

 


