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Protokół odbioru towaru 
   Zleceniobiorca: 

                                                                                                                                            

                                                        sp. z o.o.                                                                     

ul. Kościelna 6 - Siemianice 63-645                                                                                       

NIP 6192051018 - REGON 385430624                                                     

Numer Konta Bankowego:                                                                                          

36 1090 1144 0000 0001 4429 6767 
 

Wypełnia pracownik ToPlanty 

Rodzaj towaru Ilość towaru 

Numer partii                                                                                                                        Wstępna wycena usługi (netto) 

 
   Zleceniodawca: 

Nazwa firmy/Imię i nazwisko 

Adres 

NIP/PESEL 

Numer kontaktowy 

Adres mailowy 

 

Zaznacz w dowolny sposób, wybraną przez siebie opcję: 
Zlecam dalsze przetwórstwo na 

olejek pastę wyciąg inne 

Zlecam wykorzystać do przetwórstwa  

CO2 alkohol etylowy alkohol izopropylowy                heksan 

                 Zlecam wykorzystanie jako nośnik 

                  olej konopny               olej lniany         olej MCT 

Zlecam dosuszenie i spakowanie suszu po ekstrakcji dodatkowy koszt 20 zł/kg 

TAK NIE  

                Zlecam dodatkowe usług 
                (Patrz punkt 4) 

                      napełnianie etykietowanie            inne 

Chcę, by otrzymany produkt został wysłany do laboratorium analiz chemicznych 
                       (Ta usługa wymaga  dodatkowej opłaty – patrz punkt 3) 

                                           TAK NIE 

 Dodatkowy komentarz 
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1. Poniższy dokument nie jest rachunkiem końcowym, tym samym wszystkie podane kwoty w 

punktach 2, 3, 4, 6.1 mogą ulec zmianie. 

 

2. Standardowa kwota oferowanej przez Zleceniobiorcę usługi przetwórstwa wynosi: 

● 30 zł netto + VAT za przerobienie 1 kg przy zleceniu od 10 t 

● 35 zł netto + VAT za przerobienie 1 kg przy zleceniu od 3 t do 10 t 

● 40 zł netto + VAT za przerobienie 1 kg przy zleceniu od 1 t do 3 t 

● 50 zł netto + VAT za przerobienie 1 kg przy zleceniu od 100 kg do 999 kg 

● 75 zł netto + VAT za przerobienie 1 kg przy zleceniu od 50 do 100 kg 

● 100 zł netto + VAT za przerobienie 1 kg przy zleceniu do 50 kg  

 

2.1 Usługa zawiera: 

● ekstrakcje ziołową  

● odtłuszczanie biomasy  

● usunięcie wosku z biomasy 

 

3. Standardowa kwota wykonania analizy chemicznej produktu, plus koszty administracyjne: 

● 400 zł netto + VAT za badanie podstawowe  

                kannabinoidy: CBD, CBDA, CBDV, CBG, CBGA, CBC, CBN, THC, THCA  

● 1000 zł netto + VAT za badanie rozbudowane  

               kannabinoidy : CBD, CBDA, CBDV, CBG, CBGA, CBC, CBN, THC, THCA 

               metale ciężkie: Pb, Cu, Cr, Cd, Fe, Ni, Ag, Al, Sn, Mn, V, Zn, Hg, As  

 

4. Standardowe kwoty usług i produktów  związanych z pakowaniem przerobionego materiału:  

● 100 zł netto + VAT za olej konopny służący jako nośnik w 1L olejku 

● 100 zł netto + VAT za olej lniany służący jako nośnik w 1L olejku 

● 100 zł netto + VAT za olej MCT służący jako nośnik w 1L olejku 

● 1 zł netto + VAT za napełnienie 1 butelki 10 ml 

● 1 zł netto + VAT za etykietę i pudełko ToPlanta  

● 2 zł netto + VAT za 1 sztukę szklanej butelki 10 ml z childproof  

● 50 zł netto + VAT za 1 sztukę szklanego pojemnika zbiorczego 1-2L  

● 15 zł netto + VAT za 1 strzykawkę 5 ml / szkło / sterylizowana  

● 3 zł netto + VAT za 1 strzykawkę 10 ml / HDPE /samo miareczkowanie / sterylizowana 

● 3 zł netto + VAT za napełnienie 1 strzykawki 5 ml lub 10 ml  

 

5. Zleceniobiorca może doliczyć dodatkową opłatę za:  

● dosuszenie materiału, jeśli jego wilgotność jest większa niż 10%  

● oddzielenie materiału od łodygi 

● odseparowanie nasion z materiału  

● przetarcie materiału  

● inne dodatkowe usługi  

5.1 Cena za usługi zawarte w punkcie 5. ustalana jest indywidualnie i zależy od stopnia 

zanieczyszczenia materiału.  

 

6. Jeśli susz, który otrzymał Zleceniobiorca, jest zainfekowany grzybnią, szkodliwymi bakteriami lub 

mykotoksynami, wówczas do kwoty za usługę przetwórstwa zostanie doliczona dodatkowa opłata za 

sterylizację maszyn, sterylizację lub wymianę filtrów oraz sterylizację lub wymianę uszczelek. 

6.1 Opłata za czyszczenie sprzętu laboratoryjnego wynosi 3000 zł netto + VAT. 

6.2 Na wysokość opłaty nie wpływa ilość przerabianego materiału. 

6.3 Zleceniodawca zostanie poinformowany i zapytany o wyrażenie zgody na doliczenie dodatkowej 

opłaty.  
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6.4 W razie braku zgody lub odmowie zapłaty, wcześniejsze ustalenia zawarte pomiędzy 
Zleceniobiorcą a Zleceniodawcą przestają obowiązywać. 
 
7. Czas realizacji zamówienia po dokonaniu wpłaty przez Zleceniodawcę wynosi 14 dni roboczych w 
przypadku zleceń standardowych. 
7.1 Może on ulec wydłużeniu w przypadku rozbudowanych zamówień. 
 
8. Jeśli w materiale który dostarcza Zleceniodawca, jest kilka rodzajów suszu, to opłata za 

przerobienie 1 kg będzie liczona w zależności od wagi poszczególnych odmian, a nie masy całkowitej 

materiału.  

 

czytelny podpis Zleceniodawcy 

                                                                                            

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie 
 

Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy towar w świetle prawa nie 

stanowi substancji zabronionej, nie zawiera substancji zabronionej, a wszystkie 

zawartości substancji czynnych są w granicach norm zgodnych z prawem 

Rzeczypospolitej Polskiej. Jako Zleceniodawca biorę całkowitą odpowiedzialność za 

towar, oddany na dalsze przetwórstwo. W przypadku wykrycia przez Zleceniobiorcę 

substancji niezgodnych z prawem lub zawartości takowej substancji powyżej normy 

ustawowej, wyrażam zgodę na utylizację towaru i obciążenie mnie kosztami  

z nią związanymi. 

W przypadku nieuregulowania płatności za usługę w terminie wyznaczonym  
na fakturze, firma ToPlanta sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do rozliczenia usługi  
w towarze powierzonym, a w przypadku, gdy kwota ta będzie wyższa niż wartość 
towaru, rozliczenie nie zamyka drogi dla dalszego dochodzenia odszkodowania. 

 

W pełni rozumiem i potwierdzam treść powyższego oświadczenia. 
 

                                                                                     czytelny podpis Zleceniodawcy 

 

 

 


