
SPRZEDAŻ I DOSTAWY BEZPOŚREDNIE PRODUKTÓW OSM ŁASK DO KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 

„BEZPIECZNA DOSTAWA POD DRZWI” - REGULAMIN 

 

I  Informacje ogólne  

• Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania oraz realizacji zamówień towarów 

z Magazynu OSM ŁASK do klientów indywidualnych.  

• Przed skorzystaniem należy uważnie zapoznać się z poniższym Regulaminem. Dokonanie 

zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu w całości.  

• Każdy Użytkownik, po zaakceptowaniu treści Regulaminu, zobowiązany jest do jego 

przestrzegania. 

• Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.osmlask.pl  

• Zamówienia mogą być składane przez konsumentów wyłącznie drogą elektroniczną , tj. za 

pośrednictwem wiadomości elektronicznej wysłanej na adres poczty elektronicznej 

Sprzedawcy zamowienia@osmlask.pl  

• Użyte w Regulaminie pojęcia posiadają następujące znaczenie: 

- Zamówienie – złożona drogą elektroniczną przez Zamawiającego lista Towarów, które Zamawiający 

planuje zakupić od Sprzedawcy w Dniu poprzedzającym Realizację Zamówienia; 

- Sprzedawca – Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łasku z siedzibą, działająca w Łasku pod adresem: 

ul. Matejki 16, 98-100 Łask; 

- Zamawiający – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do 

czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, 

która zaakceptowała Regulamin i dokonuje Zamówienia;  

- Wyroby - wyroby prezentowane przez Sprzedawcę na stronie internetowej www.osmlask.pl lub 

www.facebook.com/osmlask,  które Zamawiający może wybrać celem sporządzenia i złożenia 

Zamówienia; dokładne informacje na temat poszczególnych Wyrobów umieszczonych na stronie 

internetowej, ich dostępności oraz cen są udzielane po bezpośrednim kontakcie telefonicznym lub 

mailowym z Okręgową Spółdzielnią Mleczarską w Łasku. Numer kontaktowy do działu Handlowego to 

43 675 59 70; 

- Realizacja Zamówienia - dokonanie przez Dostawcę dostawy Zamówienia na wskazany przez 

Zamawiającego adres; przy realizacji Zamówienia Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć wyroby bez 

wad; 

- Cena - cena Towaru brutto, podawana przy składaniu zamówienia wyrażona w złotych polskich 

i uwzględniająca podatek VAT oraz uwzględniająca Koszty Realizacji Zamówienia. Cena jednostkowa to 

cena brutto Towaru stałowagowego lub Produktu zmiennowagowego za 1 kg, wyrażona w złotych 

polskich. Cena zamówienia – cena brutto do zapłaty przez Zamawiającego a stanowiąca sumę Cen 

jednostkowych zamówionych Produktów oraz Kosztu Realizacji Zamówienia, wyrażona w złotych 

polskich; 

http://www.osmlask.pl/
mailto:zamowienia@osmlask.pl
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- Dzień Realizacji Zamówienia -  dzień, w którym ma nastąpić dostawa Zamówienia na wskazany przez 

Zamawiającego adres; nie wcześniej niż następnego dnia pracującego po złożeniu zamówienia i 

otrzymania przez Spółdzielnię zapłaty; 

- Dostawca - osoba fizyczna zatrudniona przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Łasku, która 

będzie Realizowała Zamówienie oraz, jeśli Zamawiający przyjmie ofertę Sprzedawcy, będzie zawierała 

w imieniu Sprzedawcy umowę sprzedaży Wyrobów z Zamawiającym;  

- Oferta - dokument przygotowany przez Sprzedającego oraz przedstawiany przez Dostawcę w miejscu 

i w dniu Realizacji Zamówienia, który obejmuje zamówione Wyroby, oraz ceny będące cenami 

ostatecznymi, po których Zamawiający może nabyć Wyroby; 

- Rejon – teren realizacji zamówienia, dostawa może zostać zrealizowana w Łasku lub w promieniu 

6 km od siedziby Spółdzielni;  

II  Proces składania Zamówień 

• Złożenie Zamówienia i późniejsze dokonanie zakupu Wyrobów możliwe jest po kontakcie 

mailowym Zamawiającego ze Sprzedawcą. Przy składaniu zamówienia należy podać 

prawidłowe i aktualne dane, które są niezbędne do realizacji Zamówienia tj.: Imię, nazwisko, 

dokładny adres dostawy, numer telefonu , adres e-mail; 

• Kwota do zapłaty, wraz z rachunkiem bankowym Sprzedawcy zostanie przesłana przez 

Sprzedającego na wskazany adres mailowy Zamawiającego niezwłocznie od momentu złożenia 

Zamówienia. Podanie przez Zamawiającego danych, o których mowa powyżej jest dobrowolne, 

jednak konieczne do Potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę i przystąpienia do jego 

realizacji; 

• Sprzedawca dokłada najwyższej staranności zawodowej, by Wyroby prezentowane na stronie 

internetowej były dostępne; 

• W przypadku zamawiania Wyrobu na wagę, Sprzedawca zastrzega, iż waga podana podczas 

składania zamówienia jest orientacyjna i może nieznacznie różnić się od wagi dostarczonego 

Wyrobu, przy czym różnica nie powinna być większa niż +/- 10%; 

• Zamawiający może składać zamówienia e-mailem w godzinach pracy OSM ŁASK od godziny 

07,00 do 15,00 od poniedziałku do piątku, w dniu poprzedzającym Realizację Zamówienia, przy 

czym zamówienie złożone w piątek zostanie zrealizowane w poniedziałek lub wtorek. W 

sytuacji złożenia Zamówienia w soboty lub niedziele, w święta lub inne ustawowo dni wolne 

od pracy, lub  pomiędzy godziną 15.00 po południu a 7.00 rano dnia następnego - Sprzedawca 

przystąpi do weryfikacji Zamówienia nie wcześniej niż w pierwszym najbliższym pracującym 

dniu; 

• W Zamówieniu Zamawiający może podać również numer  identyfikacji  podatkowej  (NIP)  z  

wyraźną  informacją  o  konieczności umieszczenia go na paragonie; 

• Zryczałtowana opłata za pakowanie oraz dostawę Wyrobów  na  wskazany  przez  

Zamawiającego adres  dostawy  uwzględniona  w  Cenie Zamówienia wynosi 6,00 złotych 

brutto.  W przypadku zamówienia powyżej 100,00 zł opłaty nie pobiera się; 

• Wartość Zamówienia nie może być poniżej wartości minimalnej określonej na poziomie 40,00 

złotych brutto; 

 



III   Realizacja zamówienia  

• Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy, w soboty  oraz 

w niedziele. W przypadku wyznaczenia innych, niż określone w zdaniu poprzednim, dni 

nierealizowania Zamówień, Sprzedawca poinformuje o tym Zamawiającego; 

• Sprzedawca dostarcza Zamówienie wraz z paragonem lub fakturą VAT. Jeżeli Zamawiający 

chce otrzymać fakturę VAT, powinien przy składaniu Zamówienia poinformować o tym 

Sprzedającego i podać dane niezbędne do wystawienia faktury: numer NIP, nazwę firmy, 

adres; 

• W celu sprowadzenia kontaktu między Dostawcą a Zamawiającym do minimum, na godzinę 

przed dostarczeniem Zamówienia pod wskazany adres, Sprzedawca dokona telefonicznego 

potwierdzenia zamówienia i adresu dostawy. Wyroby zostaną dostarczone „pod drzwi”, 

a Sprzedający i Zamawiający potwierdzą ten fakt telefonicznie, przez drzwi lub domofonem; 

• Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, dostawa Zamówienia realizowana jest wyłącznie „pod 

drzwi” Klienta, czyli na adres dostawy oznaczony przez Klienta w wiadomości elektronicznej, w 

miejscu wskazanym w Zamówieniu jako miejsce dostawy;  

• Dzień pozostawienia Zamówienia w miejscu wskazanym przez Klienta jako adres dostawy, jest 

dniem jego realizacji; 

•  Z chwilą pozostawienia Zamówienia w miejscu, o którym mowa powyżej, w godzinie 

określonej przez Dostawcę – na Klienta przechodzi ryzyko przypadkowej utraty lub 

uszkodzenia Produktów objętych Zamówieniem; 

•  W sytuacji, gdy Dostawca pozostawia Zamówienie „pod drzwiami” Klienta lub w innym 

wskazanym przez niego miejscu pod danym adresem dostawy, Klient zobowiązuje się do 

niezwłocznego zweryfikowania ilości lub wagi i jakości dostarczonych Produktów, a w 

szczególności sprawdzenia czy dostarczono odpowiednie Produkty w ilości lub o wadze 

wynikającej z paragonu, którego oryginał doręcza się Klientowi wraz z dostawą Zamówienia;  

IV   Zasady płatności  

• Zamawiający może dokonać jedynie płatności bezgotówkowej:  on-line – przelewem na konto 

podając w tytule Imię, Nazwisko i Adres Dostawy:  Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna – V 

Oddział w Łodzi, numer konta 17 1240 1545 1111 0010 9435 1593;  

• Jeżeli przelew dokonano po godzinie trzynastej Spółdzielnia zastrzega możliwość dostarczenia 

zamówionych towarów w ciągu dwóch dni roboczych; 

V   Reklamacje  

• W przypadku stwierdzenia niezgodności Dostawy z paragonem lub fakturą, gdy została ona 

dostarczona w opcji „pod drzwi” Zamawiający ma prawo złożyć reklamację w Okręgowej 

Spółdzielni Mleczarskiej w Łasku; 

• W celu rozpatrzenia reklamacji Zamawiający powinien dostarczyć dowód zakupu, np. w formie 

zdjęcia, skanu i wskazania nieprawidłowości pod numerem telefonu 43 675 59 70 lub e-

mailem: zamowienia@osmlask.pl; 



• Reklamacja z tytułu niezgodności towaru z umową może być rozpatrzona przez Sprzedawcę, 

jeżeli została złożona niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, jednak nie 

później niż w czasie 1 godziny od chwili Realizacji Zamówienia; 

• Reklamacja zostanie rozpatrzona do końca dnia roboczego, w którym została zgłoszona. 

O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedawcę 

telefonicznie lub mailowo; 

VI   Ochrona danych osobowych  

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO, poniżej przedstawiono niezbędne 
informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z 
następującymi informacjami. 

• Ze względu na szeroką współpracę handlową z naszymi kontrahentami niezbędne jest 
przetwarzanie przez nas danych osobowych naszych dostawców, zamawiających  
kontrahentów oraz inne osoby, których dane są przetwarzane w celach realizacji transakcji 
zakupu i sprzedaży; 

• Administratorem danych osobowych jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łasku nr tel.: 
43 676 39 10, adres email: biuro@osmlask.pl; 

• W OSM ŁASK nie powołano Inspektora Ochrony Danych ; 

• Dane osobowe są pozyskiwane przez Administratora bezpośrednio od osób, których dane 
dotyczą lub z publicznie dostępnych źródeł tj. rejestr CEIDG lub KRS; 

• Dane pozyskiwane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c i f ROD; 

• Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celach: możliwości zawarcia oraz 
wykonywania umowy pomiędzy Administratorem a kontrahentem, zamawiającym; realizacji 
transakcji zakupu i sprzedaży; transportu wyrobów; realizacji innych procesów niezbędnych do 
realizacji kontaktów z zamawiającymi i kontrahentami takie jak np. proces reklamacyjny; 
realizacji obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawnych; 

• Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w w/w celach przez okres 
niezbędny do realizacji tych celów. Dane osobowe przetwarzamy przez czas obowiązywania 
umowy zawartej z kontrahentem, jak również po jej zakończeniu w celach: dochodzenia 
roszczeń w związku z wykonywaniem umowy; wykonania obowiązków archiwizowania danych, 
wynikających z przepisów prawa, a w szczególności z przepisów prawa podatkowego lub 
przepisów o rachunkowości; zapobiegania nadużyciom i oszustwom; 

• Dostęp do danych osobowych mają przede wszystkim nasi upoważnieni pracownicy. Poza tym 
dostęp mogą mieć podmioty zewnętrzne, z którymi współpracujemy. Głównie są to podmioty, 
z którymi współpracujemy przy realizacji transportu lub przy realizacji wypełniania 
obowiązków prawnych ciążących na Administratorze; 

• Dane Osobowe po realizacji celów przetwarzania będą usuwane zgodnie z polityką retencji 
danych osobowych; 

• Osoba, której dane osobowe dotyczą oraz są przetwarzane przez Administratora posiada 
uprawnienia: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowaniu, usunięciu lub 
ograniczeniu przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego 
przetwarzania; przenoszenia danych; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, w przypadku gdy zostanie stwierdzone naruszenie przepisów RODO; cofnięcia 
zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli dane zostały 
pozyskane na podstawie wyrażenia zgody; 

 

 



VII   Postanowienia końcowe  

• We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym Regulaminie mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta 

(Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz innych odpowiednich ustaw.  

• Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób 

zapewniający zgodność Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.  

• Wszelkie spory wynikające z realizacji Zamówienia, w przypadku braku polubownego 

rozwiązania, będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów 

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.  

• Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany nie mogą naruszać 

praw Zamawiającego wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany. 

Zmiana Regulaminu wchodzi w życie natychmiastowo po opublikowaniu na stronie 

internetowej www.osmlask.pl  

Regulamin zatwierdzony przez  

Zarząd OSM ŁASK w dniu 24.04.2020 

http://www.osmlask.pl/

