
Podstawowe informacje o serwisie biznes-polska.pl

dla osób prywatnych

Grupa BIZNES POLSKA -  Wnorowski  i  wspólnicy  spółka  jawna,  świadczy  usługę korzystania  ze

Strony  internetowej  oraz  wszystkie  usługi  dostępne  za  jej  pośrednictwem.  Usługa  korzystania  ze  Strony

internetowej to usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika, polegająca na

wysyłaniu  i  odbieraniu  danych  ogólnie  dostępnych  na  Stronie  Internetowej  za  pomocą  systemów

teleinformatycznych na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron. Ponadto spółka

świadczy usługę dostępu polegającą na dostarczeniu przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy zebranych w

ramach Serwisu informacji w postaci ogłoszeń o przetargach według Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

(Dz.U. z roku 2004r. Nr 19 poz. 177 z poźn. zm.),  inwestycjach, ofertach handlowych, a także kontraktach

biznesowych  w  zamian  za  określone  wynagrodzenie.  Dostarczanie  informacji  może  odbywać  się  poprzez

udostępnianie  treści  ogłoszeń  w  Serwisie  poprzez  Konto  i  przesyłanie  ich  na  wskazany  adres  e-mail

Usługobiorcy.

Grupa BIZNES POLSKA - Wnorowski i wspólnicy spółka jawna, z  siedzibą  ul. Kościelna 44, 18-200

Wysokie Mazowieckie, jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS

0000305115, NIP: 722-150-49-03, REGON: 451199239. 

Wszelkie informacje o usługach można uzyskać, kontaktując się: listownie pod adresem Grupa BIZNES

POLSKA - Wnorowski i wspólnicy spółka jawna, ul. Kościelna 44, 18-200 Wysokie Mazowieckie, telefonicznie

pod numerem bezpłatnej infolinii 800 140 460, pod numerem telefonu (86) 275-92-50 lub faxem na numer (86)

275-27-95 oraz na adres e-mail: biuro@biznes-polska.pl. Reklamacje świadczonych usług można składać pod

adresem e-mail: marketing@biznes-polska.pl

Za świadczenie usługi dostępu Usługobiorca zobowiązany jest do dokonania zapłaty z góry za cały

okres  świadczenia  usługi.  Opłata  jest  uzależniona  od  okresu  świadczenia  usługi  i  zgodna  z  aktualnie

obowiązującym cennikiem.

Opłata za usługę jest pobierana z góry za cały Okres zawarcia umowy. W przypadku braku uzgodnienia

innego  terminu,  terminu  płatności  wynosi  14  dni.  Opłaty  za  usługę  Użytkownik  dokonuje  przelewem  na

wskazany rachunek bankowy przez Usługodawcę. 

Usługa  jest  spełniona  poprzez  umożliwienie  Usługobiorcy  przez  okres  trwania  umowy dostępu  do

Serwisu www.biznes-polska.pl oraz poprzez przesyłanie na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail raportów

z informacjami o przetargach i zleceniach. Terminem spełnienia świadczenia jest upływ okresu na jaki została

zawarta umowa z Usługobiorcą. Reklamacja świadczonej usługi powinna zawierać:

a)  imię  i  nazwisko  Usługobiorcy  lub  Użytkownika,  adres  pocztowy, nazwę  jego  Konta  oraz  adres  poczty

elektronicznej;

b) przedmiot reklamacji;

c) okoliczności uzasadniające reklamację.

Reklamacje, spełniające wymogi, rozpatrywane będą niezwłocznie, w kolejności ich wpływania, w terminie nie

dłuższym niż 14 dni. Jeżeli reklamacja nie będzie mogła zostać rozpatrzona w danym terminie, Usługodawca



powiadomi w tym terminie Usługobiorcę lub Użytkownika składającego reklamację o przyczynach opóźnienia i

przewidywanym terminie jej rozpatrzenia.

Usługobiorca w terminie 15 dni od zawarcia Umowy na korzystanie z Usługi dostępu może od niej

odstąpić bez podania przyczyn przesyłając do Usługobiorcy drogą mailową oświadczenie o odstąpieniu. W razie

odstąpienia od Umowy z Usługi, umowa ta uważana jest za niezawartą. Usługobiorca w celu odstąpienia od

umowy przesyła do Usługodawcy na adres mailowy oświadczenia o odstąpieniu od umowy, które otrzymuje

jako załącznik od Usługodawcy w mailu potwierdzającym warunki zawieranej umowy.

Umowa o świadczenie Usługi dostępu jest zawarta na czas określony wskazany w zamówieniu (który

może wynosić:  kwartał,  pół  roku lub  rok)  liczony od  dnia  zawarcia  Umowy do dania  zakończenia  okresu

wskazanego w zamówieniu. Umowa nie przedłuża się automatycznie i nie wymaga wypowiedzenia. Wymagania

techniczne dotyczące korzystania ze Strony internetowej i Serwisu w ramach Konta są następujące:

a) połączenie z siecią Internet;

b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych

(HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www.


