
Umowa barterowa

zawarta  w  dniu  …………………..  w  lokalu  przy  ul.  ……………………………  w  …………………..,

pomiędzy: 

1.   …………………….. z siedzibą w ……………….. przy ul. ……………., zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym w ……………………….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem  KRS  …………………  z  kapitałem  zakładowym  ………………….  PLN,  NIP:
…………………………….. , 
reprezentowana na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez:
…………………….   zamieszkałym(łą)  w  ………………….   przy  ul.  …………………  PESEL:
……………….,  legitymującym  się  dowodem  osobistym  serii   …………….  wydanym  przez
………………… , zwanym Sprzedającym, 
a

2. …………………….. z siedzibą w ……………….. przy ul. ……………., zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym w ……………………….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem  KRS  …………………  z  kapitałem  zakładowym  ………………….  PLN,  NIP:
…………………………….. , 
reprezentowana na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez:
…………………….   zamieszkałym(łą)  w  ………………….   przy  ul.  …………………  PESEL:
……………….,  legitymującym  się  dowodem  osobistym  serii   …………….  wydanym  przez
………………… , zwanym Kupującym. 
o następującej treści: 

§ 1

Strony  niniejszej  umowy  oświadczają,  że  posiadają  wszelkie  prawa  do  oferowanych
niniejszą umową towarów i usług oraz nie są one obciążone zobowiązaniami wobec osób
trzecich.

§ 2

1. Sprzedający  oświadcza,  że  prowadzi  działalność  gospodarczą  w  zakresie
…………………………………………………………………………………………………………………….

2. Kupujący  oświadcza,  że  prowadzi  działalność  gospodarczą  w  zakresie
………………………………………………………………………………………………………………………

§ 3

W  ramach  niniejszej  umowy  Sprzedający  zobowiązuje  się  do  świadczeń  na  rzecz
Kupującego  w  postaci  dostawy  towarów  takich  jak:  

1. ..........................................................

2. ..........................................................

a Kupujący zobowiązuje się w zamian za dostarczone towary do świadczenia na rzecz
Sprzedającego usług polegających na: 

1. ..........................................................

2. ..........................................................
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§ 4
1. Wartości niniejszej umowy Strony określiły na........................................+ ......%

VAT
(słownie: .............................................................................................................

+........% VAT). 

2.  Rozliczenia  zostaną  dokonane  wymianą  barterowych  równoważnych  faktur  VAT  za
wzajemne  towary  i  usługi  wynikające  z  niniejszej  umowy  i  określone  w  §  3 na
kwotę ...........................+.......%VAT, w terminie do ....................r.

§ 5

Zmiany  niniejszej  umowy  wymagają  formy  pisemnej  przez  obie  Strony.  Umowa
obowiązuje od dnia podpisania.

§ 6
W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszej  umowie  stosuje  się  przepisy  Kodeksu
Cywilnego.  W  przypadku  ewentualnych  sporów  Strony  dążyć  będą  do  rozstrzygnięć
polubownych, a w razie braku porozumienia podlegają rozstrzygnięciu właściwych sądów
powszechnych. 

§ 7
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron. 
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