
Regulamin dla Podmiot w Gospodarczychó
Ogólne warunki współpracy – postanowienia ogólne
1. Niniejsze Ogólne warunki współpracy („OWW”) określają zasady zawierania pomiędzy
Educamed Ltd Sp.z o.o ul.Homarowa 25 ,85-435 w Bydgoszczy(zwaną dalej „Sprzedającym”), 
przedsiębiorcami/podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą lub zawodową („Klient”)
umów sprzedaży rzeczy ruchomych („Towary”), na potrzeby dalszej sprzedaży bądź własne,
przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów
ze sklepu internetowego , dostępnego pod adresem internetowym
www.pomoceszkolne.pl.
2. Właścicielem sklepu internetowego www.pomoceszkolne.pl („Sklep internetowy”) oraz praw
autorskich do treści tam prezentowanych, firma Educamed Ltd Sp. Z o.o Oddział w Polsce
3. Ilekroć w OWW jest mowa o Kliencie, należy przez to rozumieć przedsiębiorcę zgodnie z
art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173 poz.
1807 ze zm.) a także osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną,
której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza
dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego, w celu związanym
z działalnością zawodową lub gospodarczą (z wyłączeniem Konsumentów).
4. Ilekroć w OWW jest mowa o Formularzu Rejestracji należy przez to rozumieć usługę
dostępną na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient podając swoje dane
osobowe, tworzy konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać zakupu Towarów.
5. Ilekroć w OWW jest mowa o Formularzu Zamówienia należy przez to rozumieć usługę
dostępną na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nie posiadający konta
użytkownika, może dokonać zakupu Towarów.
6. Informacje o Towarach zamieszczone na stronach internetowych Sklepu Sprzedającego nie
stanowią oferty handlowej (sprzedaży) w rozumieniu art. 66 lecz zaproszenie do zawarcia
umowy określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.
7. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejsze OWW są regulaminem, o
którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
OWW skierowane są do wszystkich Klientów Sklepu Internetowego. Klient zobowiązany jest
do przestrzegania wszystkich postanowień OWW.
8. Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest każdorazowe zapoznanie się z
niniejszymi OWW i ich akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść OWW.
Składanie zamówień
1. Informacje podane w Formularzu Rejestracji oraz w Formularzu Zamówień powinny być
zgodne z prawdą oraz aktualne.
2. Sprzedający podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające
pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji
oraz podczas składania zamówień.
3. Skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez
Klienta Towar jest dostępny w magazynie Sprzedającego. Informacja o dostępności znajduje
się na podstronie internetowej, odnoszącej się do konkretnego Towaru. W przypadku
nieskutecznego złożenia zamówienia, wynikającego z niezgodności informacji podanych na
stronie,
z rzeczywistym stanem magazynowym Sprzedającego, Klient jest informowany o tym fakcie i
ma możliwość zmiany zamówienia w całości lub w części. W przypadku niemożliwości
wykonania zamówienia, wobec braku dostępności wybranego Towaru, Sprzedającemu
przysługuje prawo odstąpienia od całości lub części umowy, a zamówienie zostanie w całości
lub części anulowane, o czym Klient otrzyma informację drogą elektroniczną, na podany przez
niego adres e–mail. Dokonana przez Klienta zapłata za zamówiony Towar, który nie może
zostać dostarczony, zostanie przez Sprzedającego zwrócona w terminie 7 dni od dnia
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skutecznego poinformowania Klienta o niemożliwości zrealizowania zamówienia.
4. Zamówienia na Towary dostępne w Sklepie Internetowym są składane za pośrednictwem
Formularza Zamówień, dostępnego na stronie Sklepu.
5. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówień jest możliwe przez całą
dobę, we wszystkie dni tygodnia.
6. W przypadku dokonania przez Klienta rejestracji w Sklepie Internetowym, złożenie
zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu, dodanie Towaru do
koszyka i potwierdzenie woli złożenia zamówienia. W przypadku braku dokonania przez
Klienta rejestracji, warunkiem złożenia zamówienia jest dodanie Towaru do koszyka,
wypełnienie w Formularzu Zamówień wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki
Towaru oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi
komunikaty lub informacje.
7. Wysłanie zamówienia przez Klienta stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedającemu co do
zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią OWW.
8. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą
elektroniczną, na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia
dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.
9. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sprzedającego
potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Oświadczenie woli o rezygnacji z
zamówienia, powinno być wysłane do Sprzedającego drogą elektroniczną na adres
sklep@pomoceszkolne.pl
10. Zdjęcia Towarów umieszczane są na stronie Sklepu Internetowego w celach poglądowych i
służą wyłącznie prezentacji konkretnie wskazanych na nich Towarów.
11. Firma Educamed LTD nie ponosi odpowiedzialności za błędy drukarskie powstałe
podczas druku niniejszego katalogu.
Warunki dostawy
1. W przypadku wyboru przedpłaty jako formy płatności termin zapłaty wynosi do 7 dni
kalendarzowych od daty wystawienia faktury pro-forma. Towar wówczas jest rezerwowany pod
zamówienie Klienta. Brak zapłaty w wymienionym terminie powoduje zwolnienie towaru do
dalszej sprzedaży. Dostawa następuje do 14 dni od dnia zaksięgowania wpłaty.
2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest w ciągu 7-14 dni od daty potwierdzenia
przyjęcia zamówienia. W przypadku zamówień mebli i pianek czas realizacji może wydłużyć
się do 30 dni.
3. Za przesyłki do wartości 300 zł brutto, Sprzedający pobiera zryczałtowaną opłatę za
transport w wysokości 25 zł brutto. Koszt wysyłki Towaru ponosi Klient i jest on doliczany do
wartości zamówienia jako odrębna pozycja (usługa).
4. Zamówienia o wartości powyżej 300 zł brutto, dostarczane są na koszt Sprzedającego.
5. Zamówienia na meble i place zabaw są potwierdzane przez Sprzedającego, z
jednoczesnym podaniem przewidywanego terminu dostawy (dużym ułatwieniem będzie dla
Sprzedającego podanie przez Klienta adresu e-mail).
6. W przypadku chwilowej niedostępności części zamówionych przez Klienta produktów,
Sprzedający niezwłocznie dośle Towar na swój koszt.
7. Klient ma prawo do rozporządzenia towarami jak właściciel od momentu wydania towaru z
magazynu firmy.
8. Faktura dołączona jest zawsze do przesyłki w specjalnie oznaczonej kopercie.
9. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez
siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności
takich jak: faktury z załącznikami, faktury korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza
zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur w formie
elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w
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sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu
udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
10. Jeżeli adres dostawy jest inny niż adres płatnika Sprzedający prosi o bardzo wyraźne
zaznaczenie tego faktu na formularzu zamówienia.
11. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki.
2.Sposoby zap atył
1. Standardową formą płatności jest płatność w formie przelewu terminowego 14 dni – ta forma 
płatności jest tylko dla Placówek O wiatowych: Szko y i Przedszkolaś ł
 Dane bankowe zawarte są na fakturze sprzedaży , lub na formularzu zamówienia.
2. Dla Firm obowi zuje forma platno cią ś  :
a ) zapłata on-line  – zapłata w tej formie może nastąpić przez przelew bankowy 
( Przelwewy24 – on-line ) lub kartą płatniczą - operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent 
Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań  Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068., 
b) przedpłata na konto Sprzedającego wskazane po zapisaniu zamówienia i przesłaniu 
faktury do wpłaty – Forma płatności dla osób fizycznych I Firm,

3. W celu uzgodnienia indywidualnych warunków płatności prosimy kontaktować się z
Działem Sprzedaży Sprzedającego.
Ceny

1  Wszystkie ceny podane i zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są podawane w
złotych polskich i są cenami brutto (zawierają obowiązujący podatek VAT) i nie zawierają
informacji dotyczących kosztów dostawy.
Warunki reklamacyjne
1. Jakość i gwarancja
1.1. Towary sprzedawane przez Sprzedającego są fabrycznie nowe i najwyższej
jakości.
1.2. Do wielu Towarów dołączone są karty gwarancyjne producenta i ich postanowienia są
obowiązujące. Gwarancja udzielana jest na okres 2 (dwóch) lat od daty sprzedaży.
1.3. W odniesieniu do umów sprzedaży stosuje się przepisy art. 556-581 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93). 1.4. Dokonując odbioru przesyłki,
Klient zobowiązany jest do sprawdzenia, czy opakowanie lub/i Towar nie posiadają uszkodzeń
powstałych podczas transportu. Jeżeli opakowanie lub/i Towar posiadają uszkodzenia, Klient
ma prawo nie przyjmować przesyłki, spisując wraz z kurierem/kierowcą protokół szkody,
zawierający opis szkody, datę i podpis kuriera/kierowcy. O zaistniałej sytuacji należy
niezwłocznie (w terminie 3 dni) powiadomić Sprzedającego, pod rygorem utraty prawa do
reklamacji. Warunkiem rozpatrzenia przez Sprzedającego reklamacji z tytułu uszkodzeń bądź
utraty przesyłki w transporcie jest przesłanie kopii dokumentu dostawy ze sporządzoną w
obecności kuriera/kierowcy adnotacją dotyczącą uszkodzenia. Sprawdzenie przesyłki przy
odbiorze jest niezbędnym warunkiem ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzeń bądź
utraty przesyłki w transporcie.
2.Zwrot towaru

2.1. Sprzedawca dopuszcza możliwość zwrotu zakupionego towaru w terminie 10 dni
kalendarzowych. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania
rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego
terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2.2 Zwracany w tym trybie Towar musi być w pełni kompletny, nie może nosić śladów montażu
lub używania świadczących o innym wykorzystywaniu, niż tylko do celów jego sprawdzenia i
powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie
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2.1. Sprzedawca dopuszcza możliwość zwrotu zakupionego towaru w terminie 10 dni
kalendarzowych. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania
rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego
terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2.2 Zwracany w tym trybie Towar musi być w pełni kompletny, nie może nosić śladów montażu
lub używania świadczących o innym wykorzystywaniu, niż tylko do celów jego sprawdzenia i
powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie



transportu.
2.3. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia złożenia oświadczenia. o odstąpieniu od umowy. Odstępując od
umowy Klient odsyła Towar do Sprzedającego, a Sprzedający dokonuje weryfikacji w myśl pkt.
3. Po stwierdzeniu zgodności z regulaminem Klient otrzymuje zwrot zapłaconej ceny. Klient
pokrywa koszty związane z prawidłowym zabezpieczeniem i odesłaniem Towaru do
Sprzedającego.
2.4. Z możliwości zwrotu wyłączone są książki oraz programy komputerowe, jeśli zostały one
rozpakowane przez Klienta.
3. Reklamacje towaru
3.1. W przypadku skorzystania z prawa reklamacji należy wypełnić formularz reklamacji i
niezwłocznie zaprzestać użytkowania Towaru zabezpieczając Towar do czasu odebrania przez
Sprzedawcę. Sprzedający odbierze reklamowany Towar wraz z dowodem zakupu (paragonem
albo fakturą) na koszt własny. Reklamację należy zgłosić niezwłocznie w terminie maksymalnie
14 dni kalendarzowych od momentu wykrycia wady.
3.2. W przypadku skorzystania z tego prawa należy wypełnić formularz reklamacji dostępny na
stronie internetowej www.pomoceszkolne.pl , oraz odesłać wraz z reklamowanym Towarem
oraz dowodem zakupu (paragonem albo fakturą).
3.3. Sprzedający ma prawo do 30-dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili
otrzymania Towaru, a o podjętych czynnościach niezwłocznie poinformuje Klienta.
3.4. Reklamacje dotyczące wyłącznie ilości dostarczonego Towaru powinny zostać zgłaszane
przez Klienta w terminie 7 dni kalendarzowych od daty wydania Towaru.
3.5. W przypadku gdy dostarczony Towar jest niezgodny z zamówieniem należy niezwłocznie
dokonać zgłoszenia nie później jednak niż w terminie 7 dni kalendarzowych od momentu
dostawy. W przypadku zamówień meblowych dokonanie montażu uważa się za przyjęcie
Towaru bez zastrzeżeń czyli zgodnie z zamówieniem Klienta.
3.6. Gwarancją Producenta nieobjęte są:
3.6.1. uszkodzenia wynikające z niewłaściwego samodzielnego transportu lub przenoszenia
Towaru,
3.6.2. uszkodzenia powstałe w wyniku samodzielnej ingerencji w Towar, 3.6.3.uszkodzenia
spowodowane konserwacją i przechowywaniem Towaru niezgodnie z zaleceniami
Sprzedającego,
3.6.4.niezamierzone przez Producenta zmiany w odcieniach kolorów wynikające z
zaprojektowanych cech plastycznych i estetycznych wyrobu oraz cech charakterystycznych
dla surowców, z których wykonano Towar, a w szczególności: różnice w fakturze i odcieniu
drewna litego (również niejednorodne pokrycie lakierem), gdzie drobne różnice nie są wadą
wyrobu, a wynikają ze specyfiki danych materiałów oraz naturalnych właściwości i wad
drewna, dotyczy także różnic spowodowane różną datą partii produkcyjnych.
4. 4.1. Omyłkowo zamówiony Towar lub Towar, który się Klientowi nie podoba, Sprzedający
przyjmie ewentualnie z powrotem na podstawie odrębnej umowy z Klientem w ciągu 10 dni
kalendarzowych, pod warunkiem jednakże, że Towar jest nieuszkodzony i w oryginalnym
opakowaniu, nie nosi śladów montażu lub użytkowania. Koszt zabezpieczenia do transportu i
wysyłki wymiany zwracanego Towaru pokrywa Klient.
4.2. Z możliwości wymiany wyłączone są książki oraz programy komputerowe, jeśli zostały
one rozpakowane przez Klienta. Wyłączone są również Towary wyprodukowane na specjalne
zamówienie Klienta (np. meble, kształtki rehabilitacyjne, place zabaw, szafy metalowe,
wykładziny).
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest firma Educamed LTD Sp.z o.o ul.Homarowa 25 ,
85-435 w Bydgoszczy
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2. Składając zamówienie Klient każdorazowo wyraża zgodę na przechowywanie i
przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedającego.
3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sprzedającego są poufne i będą
przechowywane i przetwarzane wyłącznie dla potrzeb marketingu bezpośredniego własnych
produktów lub usług administratora danych osobowych i nie będą udostępniane innym
podmiotom.
4. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia
żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
Wymiana towaru
Postanowienia końcowe

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian OWW. Klient dokonując
zakupów w Sklepie, każdorazowo zobowiązany jest do zapoznania się z aktualną wersją
OWW i jej akceptacji. Aktualna wersja OWW dostępna jest również w formacie pdf. wraz z
datą, od której obowiązuje. Zmiany OWW nie mogą naruszać praw nabytych Klientów
korzystających ze Sklepu.
2. Zmiana OWW zostanie również przesłana Klientowi na wskazany przez niego adres email.
Klient zostanie poinformowany o zmianie OWW z 14-dniowym wyprzedzeniem.
3. Spory wynikające ze stosowania niniejszych OWW i w związku z wykonywaniem
zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez sąd powszechny
właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17
listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
4. W sprawach nieregulowanych niniejszymi OWW stosuje się przepisy:
4.1. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r.
Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
4.2. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
4.3. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 883 ze
zm.).
4.4. Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173 poz.
1807 ze zm.)
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