UMOWA
zawarta w dniu……………………………………. roku w ………………… pomiędzy:
firmą ……………………………z siedzibą w ……………………………………, NIP: ……………………., reprezentowaną przez
………………………………………., w dalszej części umowy zwaną Zamawiającym,
a
firmą ……………………………z siedzibą w ……………………………………, NIP: ……………………., reprezentowaną przez
………………………………………., w dalszej części umowy zwaną Wykonawcą,
następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Usługa doradcza dotycząca możliwości umiędzynarodowienia produktów firmy Klaromed na rynku
Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz przygotowanie dedykowanej strony internetowej na rynek
Zjednoczonych Emiratów Arabskich i inne rynki arabskie”.
§2
Obowiązki Wykonawcy
1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający, w związku z prowadzoną działalnością powierza
Wykonawcy wykonywanie czynności, o których mowa w §1 niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się w czasie trwania niniejszej umowy, wykonywać powierzone mu zadania
z należytą starannością oraz spełniać wobec Zamawiającego wszystkie działania wynikające z
przepisów prawa, regulacji i zarządzeń właściciela oraz zasad etyki zawodowej.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać powierzone mu zadania zgodnie z harmonogramem
zawartym w zapytaniu ofertowym z dnia…………………………………………..
4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy opisany w § 1 stanowi zakres jego działalności,
legitymuje się wiedzą i doświadczeniem gwarantującym należyte wykonanie usług i świadczeń
będących przedmiotem niniejszej umowy.

§3
Zobowiązania Zamawiającego
1. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia Wykonawcy wszelkich informacji koniecznych do
należytej realizacji zlecenia.
§4
Zapłata za usługi
1. Strony postanawiają, że Wykonawca otrzyma zapłatę w kwocie ………………………………. (słownie:
………………………………………………….), powiększoną o należny 23% VAT.
2. Zapłata, o której mowa w §4 pkt. 1 niniejszej umowy, następuje przelewem bankowym
bezpośrednio na konto firmy, każdorazowo po przedłożeniu przez Wykonawcę faktury za
zrealizowane zadanie, w terminach wskazanych w zapytaniu ofertowym z dnia………………………… .

§5
Osoby do kontaktu
1. Ze strony Zamawiającego: ………………………………………………………………..
2. Ze strony Wykonawcy: ………………………………………………………………
§6
Wypowiedzenie umowy
1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku rażącego
naruszenia przez jedną ze stron warunków niniejszej umowy.

§7
Postanowienia końcowe
1. Zmiany i uzupełnienia tej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strony
uzgadniają, że nie wiążą je żadne dodatkowe uzgodnienia ustne.
2. Przewiduje się możliwość zmian warunków umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
Przewiduje się możliwość zmiany umowy w przypadku zdarzeń losowych lub z przyczyn niezależnych
od Zamawiającego lub Wykonawcy.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Sądem rozstrzygającym spory między stronami jest sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.
5. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy stanie się z jakichkolwiek przyczyn nieważne lub
nieskuteczne, to nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postanowień. Strony są w takim
przypadku zobowiązane do zastąpienia nieważnego lub nieskutecznego postanowienia takim, które
najbardziej odpowiada ich intencjom. Analogiczny obowiązek powstaje w chwili, gdy w trakcie
wykonywania niniejszej umowy wyniknie z niej luka wymagająca uzupełnienia.
§8
Postanowienie zawarcia umowy
1. Strony oświadczają, że zapoznały się z treścią niniejszej umowy i w pełni ją akceptują.
2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron umowy.

……………………………………
Wykonawca

………………………………………..
Zamawiający

