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                                Warszawa, 31.12.2022 
OFERTA LOGISTYCZNA ESSITY POLAND SP. Z O.O. 

DLA DYSTRYBUTORÓW  
 
1. Okres obowiązywania oferty: od 15.01.2023 r. do 31.12.2023 r. 
2. Produkty objęte ofertą („Produkty”): wyroby medyczne znajdujące się w portfolio ESSITY Poland sp. z o.o. (dalej: „ESSITY” lub 

„Sprzedawca”) określone w załącznikach 1,2 i 3 do niniejszej oferty. 
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania nowości produktowych i wycofywania wyrobów z asortymentu poprzez zmianę treści 

załączników, o których mowa w pkt 2.  
4. Informacja o zmianie treści załączników, o której mowa w pkt 3, zostanie przesłana do dystrybutora z 7 dniowym wyprzedzeniem. Brak 

sprzeciwu ze strony Dystrybutora uznaje się za akceptację treści zmodyfikowanego załącznika.  

5. Forma przyjęcia oferty: akceptacja przyjęcia oferty przesłana pocztą elektroniczną na adresy e-mail  …………………….. w terminie 
do 31.12.2022 r.,  

6. Adresaci oferty: Dystrybutorzy, którzy zawarli z ESSITY umowę handlową, na podstawie, której zakupują Produkty oraz podmioty 
zainteresowane zawarciem takiej umowy (zwane w dalszej części dokumentu „Dystrybutorem”). 

7. Przedmiot oferty: Sprzedawca przyzna Dystrybutorowi rabat w wysokości: 

1) 3% dla Produktów wskazanych w załączniku nr 1, naliczany od całości faktury dla zamówienia o wartości minimum 200.000 PLN (rabat 
naliczany jest od ceny sprzedaży netto) 

2) 5% dla Produktów wskazanych w załączniku nr 1, naliczany od całości faktury dla zamówienia o wartości minimum 400.000 PLN 
(rabat naliczany jest od ceny sprzedaży netto) 

3) 7% dla Produktów wskazanych w załączniku nr 1, naliczany od całości faktury dla zamówienia o wartości minimum 600.000 PLN 
(rabat naliczany jest od ceny sprzedaży netto) 

4) 3% dla Produktów wskazanych w załączniku nr 2, naliczany od całości faktury dla zamówienia o wartości minimum 200.000 PLN (rabat 
naliczany jest od ceny sprzedaży netto) 

5) 5% dla Produktów wskazanych w załączniku nr 2, naliczany od całości faktury dla zamówienia o wartości minimum 400.000 PLN 
(rabat naliczany jest od ceny sprzedaży netto) 

6) 7% dla Produktów wskazanych w załączniku nr 2, naliczany od całości faktury dla zamówienia o wartości minimum 600.000 PLN 
(rabat naliczany jest od ceny sprzedaży netto) 

7) 3% dla Produktów wskazanych w załączniku nr 3, naliczany od całości faktury dla zamówienia o wartości minimum 200.000 PLN (rabat 
naliczany jest od ceny sprzedaży netto) 

8) 5% dla Produktów wskazanych w załączniku nr 3, naliczany od całości faktury dla zamówienia o wartości minimum 400.000 PLN 
(rabat naliczany jest od ceny sprzedaży netto) 

9) 7% dla Produktów wskazanych w załączniku nr 3, naliczany od całości faktury dla zamówienia o wartości minimum 600.000 PLN 
(rabat naliczany jest od ceny sprzedaży netto) 
 

8. Obowiązki Dystrybutora: Warunkiem wypłaty rabatu, o którym mowa w pkt 7 powyżej, jest: 
8.1 Złożenie Sprzedawcy oświadczenia o przyjęciu oferty w sposób wskazany w pkt 5 powyżej,  
8.2 Dystrybutor nie będzie posiadał w stosunku do Sprzedawcy przeterminowanych zobowiązań w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w 

którym skorzysta on z systemu rabatowego. 
8.3 Złożenie zamówienia na Produkty, spełniającego jeden z warunków określonych w pkt 7 ppkt 1-9. 
8.4 Dystrybutor zobowiązuje się do utrzymywania pełnego asortyment Produktów, oferowanych przez firmę ESSITY. W przypadku 

rozszerzenia katalogu asortymentowego Essity o nowe produkty, Dystrybutor zobowiązuje się do ich zakupienia nie później niż w ciągu 
2 tygodni od momentu poinformowania Dystrybutora przez przedstawiciela ESSITY o możliwości ich zakupu. 

8.5 Dystrybutor zobowiązany jest do udostępnienia stanów magazynowych produktów Sprzedawcy w systemie informatycznym 
Farmaprom (co jednak nie wiąże się z udostępnieniem ESSITY jakichkolwiek informacji o stosowanych przez Dystrybutora cenach 
odsprzedaży) . 
 

9. Inne: Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania stosowania i kontynuowania niniejszej oferty po poinformowaniu Dystrybutora o 
tym fakcie w sposób i na adres określony w Umowie handlowej ze skutkiem natychmiastowym. Zakupy dokonane przed powiadomieniem  
o wygaśnięciu oferty są dokonane na warunkach określonych w niniejszej ofercie.  

10. Niniejsza Oferta nie może być łączona z innymi ofertami handlowymi Sprzedawcy, a w szczególności z ofertą handlową Sprzedawcy „Cennik 
Instytucjonalny”. 

 
 
       

 


