
OŚWIADCZENIE 

dot. okrycia buraków w czasie kampanii 2016. 

Niniejszym oświadczam wiążąco, że moje buraki cukrowe w ilości ok. ……………………. ton, 
co stanowi ok. ………………….% buraków, które mają być dostarczane do przerobu od dnia 
15.12.2016r. będą zgodnie z zaleceniami Pfeifer & Langen Glinojeck S.A., okryte włókniną w 
celu ochrony przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi.  

Okrycie buraków cukrowych nastąpi po otrzymaniu informacji z Pfeifer & Langen Glinojeck 
poprzez informację sms-em, ale na pewno nie później niż po 23.11.2016. 

Jest mi wiadomo,  że aby, zgodnie z umową na dostawę buraków cukrowych w roku 2016,  
otrzymać zwyżkę ceny za okrycie buraków zgodnie z zaleceniami Pfeifer & Langen Glinojeck 
S.A. należy wykonać te czynności do dnia 23.11.2016r włącznie pryzmie z buraków zebranych 
do 15.11.2016 roku.  

W przypadku gdy okrycie pryzm buraków dokonane zostanie w terminie późniejszym zwyżka 
ceny z tytułu okrycia pryzm nie będzie przysługiwała a w przypadku gdy buraki w czasie 
dostawy nie będą spełniały standardów jakościowych określonych w Załącznik nr 1 do Umowy 
na dostawę buraków cukrowych par. 3, pkt.3 Umowy na dostawę buraków cukrowych w roku 
2016 Plantatorowi nie przysługuje roszczenie o zapłatę za nie.  

Zwyżka ceny przysługuje plantatorowi gdy okrycie będzie obejmować 100% powierzchni 
pryzmy buraków zadeklarowanych do krycia,  przy użyciu zalecanej przez Pfeifer & Langen 
Glinojeck S.A., włókniny o gramaturze minimum 110g/m2 oraz skutecznie zabezpieczonej 
przed odkryciem przez wiatr. Wykorzystanie innych materiałów oraz częściowe okrycie pryzmy 
nie uprawnia do zwyżki ceny z tytułu okrycia pryzm. 

Aby niniejsze oświadczenie zostało uznane musi być ono dostarczone do Cukrowni Pfeifer & 
Langen Glinojeck S.A. w terminie do dnia 30.11.2016r. Możliwe jest również wysłanie 
wypełnionego i podpisanego oświadczenia na adres poczty elektronicznej www@liz.pl lub na 
numer faksu: 23-674 25 07 w terminie jak powyżej.    

Wyrażam zgodę na to aby przedstawiciele spółki Pfeifer & Langen Glinojeck S.A. dokonali 
kontroli poprawności wykonania czynności okrycia buraków i zobowiązuję się do uznania 
wyniku tej kontroli za wiążący. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości,  że w przypadku 
podania przeze mnie nieprawidłowych danych nie przysługuje mi  żadne roszczenie  z tytułu 
zapłaty za buraki, które uległy degradacji w czasie przechowywania na polu a których Pfeifer 
& Langen Glinojeck S.A. nie odebrała zgodnie z Załącznik nr 1 do Umowy na dostawę buraków 
cukrowych par. 3, pkt.3 Umowy na dostawę buraków cukrowych w roku 2016.       

Nazwisko i adres Plantatora: ………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Numer umowy na dostawę buraków cukrowych w roku 2016: …………………………………  

Miejscowość i data: …………………………………………………………………………………. 

 

Podpis Plantatora: …………………………………… 

 

Data wpływu do Pfeifer & Langen Glinojeck S.A.:……………………………………………… 

mailto:www@liz.pl

