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Załącznik nr 1  
do Ogólnych Warunków Współpracy Marcopol Sp. z o.o. Producent  Śrub 
dot. wysokości opłat obowiązujących od dn. 01.10.2020r.  
 
 
pkt. 1. Minimum logistyczne odpowiednio dla: 

1. segmentu sprzedaży bezpośredniej wynosi 700 zł netto + 23% podatek VAT, z wyłączeniem  
towarów o wymiarach 2m i dłuższych; 

2. segmentu e-commerce (simple24, B2B Pro)  wynosi 500 zł netto + 23% podatek VAT,  
               z wyłączniem towarów o wymiarach 2m  i dłuższych; 

3. w przypadku towarów o wymiarach 2m i dłuższych dla sprzedaży bezpośredniej i e-commerce 
wynosi 1 200zł netto +23% podatek VAT; 

 
               UWAGA – minima logistyczne nie łączą się. 

 
 

pkt. 2. Koszt transportu  w przypadku zamówienia poniżej minimum logistycznego wynosi : 
a) 19 zł netto + 23%  podatek VAT za każdą przesyłkę dla sprzedaży bezpośredniej i e-commerce; 
b) 19 zł netto + 23% podatek VAT za każdą wiązkę 2m i 3m do 30 kg, w przypadku towarów  

o wymiarach 2m i dłuższych; 
c) 95 zł netto + 23% podatek VAT – za zamówienie wiązek 2 i 3m o wadze powyżej 150 kg na palecie 

(waga 1 palety to maksymalnie 1 000 kg); 
 

 
 
pkt. 3. Koszty transportu zwrotu zorganizowanego przez Marcopol: 

a) 19 zł netto + 23% podatek VAT za każdą paczkę o wadze do 30 kg; 
b) 95 zł netto + 23% podatek VAT za każdą paletę o wymiarach 1,2/0,8 m i wysokości do 1,8 m  

i wadze do 1 000 kg; 
 
pkt. 4.  Odesłanie towaru do Kupującego po zwrocie  niezaakceptowanym przez Marcopol. 

a) 19 zł netto + 23% podatek VAT za każdą paczkę o wadze do 30 kg; 
b) 95 zł netto + 23% podatek VAT za każdą paletę o wymiarach 1,2/0,8 m i wysokości do 1,8 m  

i wadze do 1 000 kg; 
 
pkt. 5.  Opłata manipulacyjna za zwrot zakupionego towaru.  

a) 10% wartości zwracanego towaru, nie mniej jednak niż 40 zł netto; 
 


