
UMOWA (POROZUMIENIE) O WSPÓŁPRACY

zawarta w …………………………….. w dniu ……………………….. pomiędzy: 

1.  ……………….. zamieszkałym(łą) w …………………. przy ul. …………….. PESEL:
…………………………  legitymującym się dowodem osobistym serii: …………………….. wydanym
przez: …………………………………  uprawniona (y) do jednoosobowego reprezentowania
…………………….. z siedzibą w ……………….. przy ul. ……………., zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym w ……………………….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS …………………  z kapitałem zakładowym …………………. PLN, NIP:
…………………………….. , 

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:
…………………………….. , reprezentowanym przez: …………………………………………….., ………………….

o następującej treści: 

§ 1
Przedmiotem umowy jest określenie zasad wzajemnie korzystnej współpracy
gospodarczej w szczególności przez powiększenie rynku klientów na towar i usługi
oferowane przez ………………… .  

§ 2
Strony zgodnie oświadczają, że w celu realizacji zadań wskazanych w § 1 niniejszej
umowy zobowiązują się wypełniać obowiązki wynikłe z tej umowy, postępować w dobrej
wierze oraz zgodnie z zasadami uczciwości kupieckiej, w tym celu: 
1. …………………………… (1) oświadcza, że prowadzi działalność handlową i jest wyłącznym
przedstawicielem firmy ……………………………………………… na terenie …………………………….. . 
2. ……………………………… (2) oświadcza, że spółka prowadzi działalność usługową w zakresie
doradztwa, projektowania i architektury wnętrz. Spółka wykonuje usługi na rzecz swoich
klientów – osób trzecich pozyskiwanych przez spółkę samodzielnie. 

§ 3
1. ……………………………….. (2) zobowiązuje się, że wykonując umowę zawartą ze swoim

klientem (o której mowa w § 2 ust. 2) będzie oferował towary znajdujące się w
ofercie handlowej ………………………… (1). 

2. ………………………………. (2) będzie wykonywać niniejsze Porozumienie w ten sposób,
że każdorazowo w sporządzonym dla swojego klienta projekcie, pisemnej
propozycji, planie, czy innej uzgodnionej formie, ujęte zostaną towary oferowane

           przez ………………………….. (1).

§ 4
1. Strony ustalają, że uruchomienie zamówienia następuje po jego zaakceptowaniu przez
………………………. (2). 
2. Czas realizacji zamówień – zgodnie z terminem określonym na zamówieniu, zależnym
od rodzaju i ilości zamówionych produktów.
3. Strony ustalają, że płatności wynikające z realizacji zamówień odbywać się będą na
następujących zasadach: 
- każdorazowo pełna zapłata za dostarczone wyroby następuje najpóźniej w dniu dostawy
w przypadku płatności gotówkowej



- każdorazowo pełna zapłata nastąpi odpowiednio wcześniej w przypadku płatności
przelewem bankowym (towar zostaje przekazany odbiorcy, po otrzymaniu środków
finansowych na rachunek bankowy wskazany przez …………………….. (1) na fakturze)
- w przypadku dużych realizacji forma płatności ustalona zostanie indywidualnie. 

§ 5
1. Na mocy niniejszego porozumienia przy systemie kupna-sprzedaży cena

detaliczna netto dla …………………………… (2) zostaje pomniejszona o należny rabat;
2. Przy systemie pośrednictwa dla końcowego odbiorcy za zamówione towary

obowiązuje cena detaliczna, zaś…………………………………. (2) obciąża ……………………..
(1) fakturą VAT na wartość przysługującej mu prowizji.

3. Strony ustalają, że obciążenie ……………………………. (2) fakturą VAT może nastąpić
po zrealizowaniu zamówienia, jednak nie później niż ……………………  po
zrealizowaniu zamówienia.

§ 6
1. Obowiązkiem ……………………………………(1) będzie wyposażenie ………………………. (2) w
próbniki, uproszczony cennik i inne niezbędne materiały zawierające opisy i
charakterystykę oferowanych produktów.
2. …………………………. (1) umożliwi ………………………………(2)  każdorazową aktualizację
zakresu usług (próbnika) obejmującego w szczególności: nowe kolekcje, stosowane
symbole i oznaczenia oraz terminy realizacji zamówień na poszczególne produkty. 
3. ……………………….. (1) zobowiązuje się do realizacji zlecenia zgodnie z
zamówieniem…………………………………….. (2).

§ 7
1. Tytułem wynagrodzenia za świadczone usługi współpracy, …………………………. (2) będzie
otrzymywał rabat lub prowizję w wysokości:
a) 5 % rabatu w systemie kupna sprzedaży; 
b) 3 % prowizji w systemie pośrednictwa dla końcowego odbiorcy; 
2. W przypadku sprzedaży w cenach innych niż detaliczne, wysokość prowizji będzie
ustalana każdorazowo pomiędzy Stronami indywidulanie. Uzgodnione kwoty zatwierdzone
będą poprzez podpisanie stosownego aneksu do niniejszej umowy.

§ 8
1. Świadczoną przez …………………………… (2) usługę będzie uznawać się za wykonaną, pod
warunkiem uregulowania przez ostatecznego odbiorcę produktów (klienta ………………….
(2)) pełnej należności na rzecz ……………………………………….. (1).
2. Na wykonaną przez siebie usługę, …………………….. (2) wystawi odpowiednią fakturę
VAT, przekazując ją do opisu merytorycznego w miejsce składania zamówienia. 
3. Prowizja płatna będzie w terminie ……………………. od daty otrzymania przez
…………………………….. (2) faktury VAT za usługę pośrednictwa.
4. W przypadku zamówienia lub zakupu przez ………………………….. (2) wyrobów i produktów
oferowanych przez ……………………………  (1) we własnym imieniu, …………………………….. (1)
stosować będzie ceny detaliczne pomniejszone o uzgodniony  

§ 9
1. Każda ze Stron może rozwiązać niniejsza umowę z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia (na koniec miesiąca kalendarzowego).
2. Strony zastrzegają sobie prawo zawieszenia wykonania umowy po uprzednim
poinformowaniu drugiej strony w przypadku nienależytego wykonania umowy przez
drugą Stronę.

§ 10
Strony zastrzegają, że wszelkie informacje dotyczące oferty handlowej dostarczane
…………………………  (2) przez ………………………………. (1) stanowią tajemnicę handlową i
………………………………. (2) zobowiązuje się do nie udostępniania ich osobom trzecim.



§ 11
Strony postanawiają, że wszelkie zmiany treści umowy i oświadczenia kierowane do
siebie nawzajem pod rygorem nieważności Strony składają pisemnie.

§ 12
Wszelkie spory wynikłe między stronami, wynikające ze stosunku prawnego objętego
niniejszą umową będą rozwiązywane w sposób wskazany w załączniku nr 1 –  Zapis na
sąd polubowny, stanowiący integralną część niniejszej Umowy. 

§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.

ZAŁĄCZNIK 1

UMOWA O PODDANIE SPORÓW WYNIKŁYCH Z POWYŻSZEJ UMOWY NA SĄD
POLUBOWNY 

z dnia ............................, spisany w..................................................... pomiędzy:  

1.  ……………….. zamieszkałym(łą) w …………………. przy ul. …………….. PESEL:
…………………………  legitymującym się dowodem osobistym serii: …………………….. wydanym
przez: …………………………………  uprawniona (y) do jednoosobowego reprezentowania
…………………….. z siedzibą w ……………….. przy ul. ……………., zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym w ……………………….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS …………………  z kapitałem zakładowym …………………. PLN, NIP:
…………………………….. , 

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:
…………………………….. , reprezentowanym przez: …………………………………………….., ………………….

o oddanie wszelkich sporów wynikających z umowy zawartej pomiędzy Stronami w
………………………………. w dniu ……………………….. pod rozstrzygnięcie sądu arbitrażowego. 

1. Strony postanawiają poddać pod rozstrzygnięcie Sądu Arbitrażowego przy
……………………………………… we …………………………………..  wszelkie spory, które mogą wyniknąć
z umowy o współpracy pomiędzy Stronami zawartej w  ………………………………….. w dniu
..................

2. Integralną częścią niniejszej umowy jest umowa, o której mowa w pkt. 1 powyżej.

3. Spory będą rozstrzygane na podstawie Regulaminu Sądu Arbitrażowego przy
……………………………… we …………………………………. .

4. Zmiany i uzupełnienia umowy mogą nastąpić na piśmie za zgodą obu Stron.

5. Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej
ze Stron.


