
UMOWA O WSPÓŁPRACY
ZAWARTA W DNIU ………………………………

POMIĘDZY

SOFAROOM Sp. z o.o

A

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

Niniejsza Umowa została zawarta w dniu ………............……… w Warszawie, pomiędzy:

SOFAROOM Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie (02-972) przy Al. Rzeczypospolitej 18/68 wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000787558, REGON: 383428729, NIP: 9512484916,
reprezentowaną przez Marcina Rosieckiego – Prezesa spółki, zwaną w dalszej części Umowy „Wykonawcą”,
a
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
zwaną w dalszej części Umowy „Projektantem”

zwanymi łącznie „Stronami”

Strony postanowiły, co następuje:
§1

DEFINICJE

Pojęcia i wyrażenia używane w niniejszej Umowie mają znaczenie przypisane im

poniżej: WYKONAWCA SOFAROOM Sp. z o.o.

PROJEKTANT
……………………………………………………............................

KLIENT
(1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy
powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca
ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba



prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
– która zakupiła Produkt Wykonawcy w sklepie stacjonarnym
bądź internetowym.

PRODUKT dostępna w sklepie stacjonarnym, internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem
sprzedaży.

PROWIZJA wynagrodzenie Projektanta wypłacone przez Wykonawcę.

§2
PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest sprzedaż Produktów Wykonawcy Klientowi za pośrednictwem Projektanta.

2. Wykonawca oświadcza, że prowadzi działalność związaną ze sprzedażą Produktów meblowych i dysponuje
ofertą Produktów dostępnych w sklepie stacjonarnym i internetowym na stronie www.sofaroom.pl, oraz że umożliwi
Projektantowi korzystanie ze strony i sprzedawanie wszystkich Produktów znajdujących się w sklepie stacjonarnym.
3. Projektant oświadcza, iż dysponuje wiedzą, doświadczeniem i kwalifikacjami niezbędnymi do należytego

wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy i nie istnieją żadne przeszkody prawne i faktyczne
uniemożliwiające lub utrudniające realizację niniejszej Umowy.

4. Projektant zobowiązuje się wykonywać wszelkie obowiązki wynikające z niniejszej Umowy w sposób staranny i
sumienny, z dołożeniem należytej staranności, wynikającej z profesjonalnego charakteru jego działalności a
także mając na względzie powszechnie respektowane zwyczaje obrotu gospodarczego, zasady etyki w
biznesie oraz dbając o wizerunek Wykonawcy.

5. Strony zgodnie oświadczają, iż Projektant decyduje sam o swoich czynnościach dążących do sprzedaży
Produktów Wykonawcy oraz, że nie podlega poleceniom Wykonawcy.

§3
REALIZACJA UMOWY

1. Zakup Produktu przez Klienta za pośrednictwem Projektanta zostanie udokumentowany niezwłocznie po
sprzedaży Produktu w sklepie stacjonarnym.

2. W przypadku zakupu Produktu za pośrednictwem sklepu internetowego, Projektant powiadomi o tym zakupie
Wykonawcę wskazując dane umożliwiające weryfikację danego zamówienia.

3. W celu realizacji niniejszej Umowy ze strony Wykonawcy współpracującym będzie Marcin Rosiecki natomiast ze
strony Projektanta - ………….........……………..

4. W celu zapewnienia należytej współpracy przy realizacji niniejszej Umowy Strony zgodnie postanawiają, iż
wszelka korespondencja dotycząca spraw związanych z niniejszą Umową przebiegać będzie drogą
elektroniczną, z wykorzystaniem poniższych adresów poczty internetowej:

• ze strony Wykonawcy: …………………………………………........…...……………………

• ze strony Projektanta: ……………………………………………………...........…………….

§4
WYNAGRODZENIE

1. Projektant w zamian za pośrednictwo w sprzedaży Produktów, otrzyma od Wykonawcy wynagrodzenie w formie
prowizji w wysokości 10% kwoty netto przypadającej Wykonawcy z tytułu sprzedaży Produktu za
pośrednictwem Projektanta.



2. Rozliczenie prowizji między Projektantem a Wykonawcą nastąpi po dokonaniu przez Klienta pełnej płatności i
zrealizowaniu zamówienia przez Wykonawcę.

3. Projektant drogą mailową bądź w inny sposób ustalony przez Strony zostanie poinformowany przez Wykonawcę
o zrealizowaniu zamówienia i jego wartości netto. Informacja o której mowa w zdaniu poprzedzającym będzie
stanowić podstawę do wyliczenia należnej prowizji.

4. Projektant w terminie 14 (słownie: czternastu) dni po otrzymaniu informacji o której mowa w ust. 3 wystawi
Wykonawcy fakturę VAT wraz z należnym podatkiem od towarów i usług według obowiązującej stawki.
5. Termin płatności faktury VAT przez Wykonawcę wynosi 14 (słownie: czternaście) dni licząc od dnia otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Projektanta.
6. Wynagrodzenie płatne będzie przez Wykonawcę na rachunek bankowy Projektanta wskazany na fakturze VAT.
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Strony w drodze negocjacji mogą ustalić zmniejszenie bądź
zwiększenie przysługującego Projektantowi wynagrodzenia prowizyjnego.

§5
CZAS TRWANIA ORAZ ZMIANA I ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i obowiązuje od dnia jej podpisania.

2. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie w drodze porozumienia Stron lub w drodze 14-dniowego
okresu wypowiedzenia.

§6
KLAUZULA POUFNOŚCI

1. Strony zobowiązują się do ścisłego przestrzegania tajemnicy handlowej, a także zachowania poufności treści
niniejszej Umowy oraz wszelkiego rodzaju dokumentów i korespondencji.

2. W trakcie trwania Umowy oraz przez okres 2 (słownie: dwóch) lat od jej rozwiązania, Strony zobowiązują się do
nie wykorzystywania na rzecz osób niebędących stronami Umowy informacji uzyskanych w okresie
obowiązywania niniejszej Umowy.

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej Umowy Strony zobowiązują się załatwiać polubownie. W przypadku
braku porozumienia, spory rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę
Wykonawcy.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Niniejsza Umowa ma formułę otwartą i dopuszcza możliwość rozszerzenia współpracy. W każdym przypadku
wymaga to jednak zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

PODPISY STRON

WYKONAWCA PROJEKTANT


