UMOWA
Umowa zawarta w Poznaniu w dniu: ........................................................................................ roku pomiędzy:

ZLECAJĄCYM:
Nazwa: Miejscowość: Ulica:
Kod
pocztowy:
Poczta:
NIP:
reprezentowane przez
………………………………………………………………………………………reprezentowanym przez
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
a

ZLECENIOBIORCĄ:
Wielkopolski Dom Doradztwa Gospodarczego i Przedsiębiorczości spółka z 0.0. z siedzibą
w Poznaniu (61-809) przy ul. Św. Marcin 80/82, lok. 355, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000347995, NIP: 7781469125,
reprezentowaną przez Prezesa Zarządu - Panią Anetę Lis Markiewicz.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
ZLECAJĄCY zleca, a ZLECENIOBIORCA przyjmuje do wykonania usługi polegającej na
umożliwieniu skorzystania przez ZLECAJĄCEGO z serwisu www.e-bip.org.pl celem utworzenia
przez ZLECAJĄCEGO strony BIP, umożliwiającej udostępnianie informacji publicznej
w rozumieniu Ustawy z dnia 6 września 2001r.,o dostępie do informacji publicznej" (Dz. U. nr 112
z 2001r. Poz. 1198) dotyczącej ZLECAJĄCEGO. Przedmiotem umowy jest również utrzymanie
strony BlP na serwerze.
§2

WYNAGRODZENIE
1. Strony ustalają cenę za usługę wymienioną w § 1 umowy na kwotę 275 zł (słownie: dwieście
siedemdziesiąt pięć złotych)
netto rocznie plus należny podatek VAT.
2. ZLECAJĄCY zobowiązuje się do uregulowania należności wymienionej w pkt. 1 z góry, w
terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.
3. Pierwsza faktura obciążająca ZLECAJĄCEGO zostanie wystawiona w terminie do 14 dni od
daty podpisania umowy.
4. Zleceniobiorca wystawi fakturę w następujący sposób: jako Nabywcę wskaże
………………………………………………………………………………, zaś płatnika i odbiorcę
faktury wskaże ………………………………………………………………………. Faktury będą
dostarczane na adres odbiorcy i płatnika tj.
…………………………………………………………………………………………………………...

§3
CZAS TRWANIA UMOWY
l. Umowa zawarta jest na czas określony od ……………. r. do …………… roku.
2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w dowolnym czasie z miesięcznym
okresem wypowiedzenia.

§4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Ustalenia nieobjęte niniejszą umową regulują odpowiednie obowiązujące akty prawne.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
4.W razie powstania ewentualnych sporów między stronami w zakresie wykonywania niniejszej
umowy sądem właściwym dla ich rozstrzygnięcia będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby
zlecającego.
5. Zleceniobiorca oświadcza, że znany jest mu fakt, że treść niniejszej umowy, a w szczególności
dane go identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację
publiczną w rozumieniu art. l ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 2001r, nr 112, poz. 1198 z późno zm.), która podlega udostępnieniu w trybie
przedmiotowej ustawy."
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