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UMOWA ZLECENIE

pomiĊdzy:

EuȱServiceȱ0DUFHO2OHMQLF]DN]VLHG]LEąJáyZQąSU]\3ODF:ROQRĞFLORNDO:URFáDZ1,35(*21
zwanym w niniejszej umowie Zleceniobiorcą, a Panem/Panią:

,PLĊLQD]ZLVNR
$GUHV
zwanym w niniejszej umowie Zleceniodawcą, o nastĊpującej treĞci
§1
Przedmiot Umowy
1.Przedmiotem niniejszej umowy jest poĞrednictwo pomiĊdzy zagranicznym urzĊdem a
Zleceniodawcą w celu realizacji nastĊpujących usáug:

Sokabau

2.

W szczególnoĞci Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
a)
skompletowanie niezbĊdnych dokumentów i zaĞwiadczeĔ;
b)
przygotowania i záoĪenia we wáaĞciwej miejscowo i rzeczowo dla Zleceniodawcy zagranicznej
instytucji wniosku;
c)
w okreĞlonych przypadkach odbioru w imieniu Zleceniodawcy decyzji urzĊdowej wydanej
przez zagraniczną instytucjĊ.
Zleceniobiorca nie jest zobowiązany do doradztwa w zakresie dokonanych czynnoĞci, informowania o
okolicznoĞciach z tym związanych, skutkach dla Zleceniodawcy wynikających z dokonanych
wniosków oraz innych czynnoĞci, poza wymienionymi w §1 pkt1.
§2
Naleīyta starannoğý
Zleceniobiorca oĞwiadcza, iĪ posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonania zlecenia opisanego w
§1 i zobowiązuje siĊ do jego wykonywania z naleĪytą starannoĞcią i dbaáoĞcią o interesy
Zleceniodawcy.
§3
ZobowiĆzaniaZleceniodawcy

Zleceniodawca zobowiązuje siĊ do:
a)
wspóápracy ze Zleceniobiorcą w granicach niezbĊdnych dla prawidáowego wykonania zlecenia,
w tym w szczególnoĞci udzielania wszelkich informacji związanych z przedmiotem umowy;
b)
dostarczenia Zleceniobiorcy stosownych dokumentów niezbĊdnych do wykonania zadaĔ
okreĞlonych w § 1, w tym:
-urzĊdowych aktów oraz zaĞwiadczeĔ;;
-wypeánionego kwestionariusza z danymi osobowymi;
c)
udzielania Zleceniobiorcy stosownych peánomocnictw do wystĊpowania w imieniu
Zleceniodawcy;
d)
aktualizowania swoich danych adresowych i kontaktowych, w celu zapewnienia Zleceniobiorcy
moĪliwoĞci utrzymania staáego kontaktu;
e)
niezwáocznego przedstawienia Zleceniobiorcy wszelkiej korespondencji otrzymanej z
zagranicznej instytucji dotyczącej przedmiotu niniejszej umowy.

1.
2.

§4
Wynagrodzenie
Wynagrodzenie naleĪne Zleceniobiorcy za realizacjĊ wymienionych w § 1 pkt.1 usáug wynosi:
- za „Sokabau” - 150 zá brutto jednorazowo.
Za wykonanie czynnoĞci opisanych w § 1 niniejszej umowy, Zleceniodawca zapáaci
Zleceniobiorcy wynagrodzenie páatne z góry w dacie podpisania umowy gotówką do kasy firmy
lub przelewem na rachunek bankowy:

ING Bank ĝląski nr: 

1.

2.
3.

1.

§5
Zgoda na otrzymanie faktury drogĆ elektronicznĆ
Zleceniodawca, w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w
sprawie przesyáania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu
udostĊpniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. nr 249, poz.
1661), akceptuje wystawianie i przesyáanie, przez ZleceniobiorcĊ faktur VAT w formie
elektronicznej z tytuáu Ğwiadczonych usáug na przekazany przez ZleceniodawcĊ adres e-mail.
W przypadku nie podania adresu e-mail faktura VAT zostanie wysáana na adres pocztowy
Zleceniodawcy.
Faktura VAT wystawiana jest na proĞbĊ Zleceniodawcy.

OĞwiadcza ponadto, iĪ zostaá poinformowany, Īe dane bĊdą przechowywane i przetwarzane
na podstawie jego zgody w siedzibie Administratora, lub podmiotu przetwarzającego dane na
jego zlecenie, a takĪe o przysáugującym mu prawie wglądu do danych i ich poprawiania.
Zleceniodawca wyraĪa zgodĊ na przetwarzanie jego danych w związku i w celu wykonania
niniejszej umowy, a w szczególnoĞci ich przekazaniu zagranicznym urzĊdom i instytucjom,
wáaĞciwym do rozpatrzenia sprawy Zleceniodawcy.
Wszelkie wiadomoĞci pozyskane przez ZleceniobiorcĊ podczas wykonywania niniejszej
umowy mają charakter poufny.

§7
WyâĆczenieodpowiedzialnoğci Zleceniobiorcy
Zleceniobiorca nie odpowiada za:
1.
nieterminowe rozpatrywanie wniosków przez wáaĞciwe zagraniczne urzĊdy i instytucje;
2.
utratĊ, zniszczenie bądĨ uszkodzenie dokumentacji w urzĊdzie pocztowym bądĨ zagranicznej
instytucji;
3.
utratĊ bądĨ zmianĊ danych zaistniaáe w trakcie przetwarzania przez system informatyczny
zagranicznego urzĊdu;
4.
treĞü decyzji wydanych przez rozpoznające wniosek Zleceniodawcy zagraniczny urząd;
5.
skutki wynikáe z niedostarczenia przez ZleceniodawcĊ, bądĨ dostarczenia z opóĨnieniem
wszystkich wymaganych dokumentów;
6.
skutki innych okolicznoĞci wynikáych z przyczyn leĪących po stronie Zleceniodawcy w tym
podaniu báĊdnych bądĨ niepeánych informacji.
§8
Wypowiedzenie umowy
1.
Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy jeĪeli Zleceniodawca nie
dostarczy wszystkich wymaganych dokumentów i informacji w terminie 30 dni od daty
podpisania umowy.
2.
Zleceniodawca ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy do chwili skierowania jego
dokumentów do zagranicznego urzĊdu, lecz nie póĨniej niĪ do 7 dni od daty podpisania
umowy.
3. Rozwiązanie umowy przez ZleceniodawcĊ nastĊpuje po uregulowaniu naleĪnych
Zleceniobiorcy kosztów manipulacyjnych w wysokoĞci 20% wartoĞci usáugi.
§9
Zmiany umowy
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaĪnoĞci.

1.
2.

§ 10
Prawo nadrzċdne
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
polskiego Kodeksu cywilnego.
Sądem wáaĞciwym do rozstrzygania wszelkich sporów jest sąd wáaĞciwy dla siedziby
Zleceniobiorcy.

§ 11
Egzemplarze umowy i dane stron
UmowĊ sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaĪdej ze stron.
§ 12
Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych
Zleceniodawca wyraĪa dobrowolną zgodĊ na przetwarzanie danych osobowych w celach
marketingowych przez ZleceniobiorcĊ

Ƒ*

* oznaczenie pola znakiem X oznacza brak zgody na treĞü klauzuli

Zleceniodawca

§6
Ochrona danych osobowych
Zleceniodawca wyraĪa zgodĊ na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych w
zakresie niezbĊdnym dla realizacji niniejszej umowy przez ZleceniobiorcĊ zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 1997 Nr 133
poz.883 z póĨn.zm.).

...........................................
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* oznaczenie pola znakiem X oznacza brak zgody na treĞü klauzuli

Zleceniodawca

§6
Ochrona danych osobowych
Zleceniodawca wyraĪa zgodĊ na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych w
zakresie niezbĊdnym dla realizacji niniejszej umowy przez ZleceniobiorcĊ zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 1997 Nr 133
poz.883 z póĨn.zm.).
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