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W CELU POZYSKANIA SOKABAU Z NIEMIEC NALEŻY SKOMPLETOWAĆ
NASTEPUJĄCE DOKUMENTY:
1. FORMULARZ Z DANYMI OSOBOWYMI – dokładnie wypełniony i podpisany.
2. KOPIA DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI
3. KOPIA AKTUALNYCH DOKUMENTÓW Z SOKABAU
4. UMOWA – należy podpisać obydwa egzemplarze w miejscu „Zleceniodawca
podpis”, jeden z nich pozostaw sobie, drugi odeślij do nas.
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zwanym w niniejszej umowie Zleceniobiorcą, a Panem/Panią:

,PLÛLQD]ZLVNR
DGUHV
zwanym w niniejszej umowie Zleceniodawcą, o następującej treści
§1
Przedmiot Umowy
1.Przedmiotem niniejszej umowy jest pośrednictwo pomiędzy zagranicznym urzędem a
Zleceniodawcą w celu realizacji następujących usług:

Sokabau

2.

W szczególności Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
a)
skompletowanie niezbędnych dokumentów i zaświadczeń;
b)
przygotowania i złożenia we właściwej miejscowo i rzeczowo dla Zleceniodawcy zagranicznej
instytucji wniosku;
c)
w określonych przypadkach odbioru w imieniu Zleceniodawcy decyzji urzędowej wydanej
przez zagraniczną instytucję.
Zleceniobiorca nie jest zobowiązany do doradztwa w zakresie dokonanych czynności, informowania o
okolicznościach z tym związanych, skutkach dla Zleceniodawcy wynikających z dokonanych
wniosków oraz innych czynności, poza wymienionymi w §1 pkt1.
§2
Należyta staranność
Zleceniobiorca oświadcza, iż posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonania zlecenia opisanego w
§1 i zobowiązuje się do jego wykonywania z należytą starannością i dbałością o interesy
Zleceniodawcy.
§3
Zobowiązania Zleceniodawcy
Zleceniodawca zobowiązuje się do:
a)
współpracy ze Zleceniobiorcą w granicach niezbędnych dla prawidłowego wykonania zlecenia,
w tym w szczególności udzielania wszelkich informacji związanych z przedmiotem umowy;
b)
dostarczenia Zleceniobiorcy stosownych dokumentów niezbędnych do wykonania zadań
określonych w § 1, w tym:
- urzędowych aktów oraz zaświadczeń;;
- wypełnionego kwestionariusza z danymi osobowymi;
c)
udzielania Zleceniobiorcy stosownych pełnomocnictw do występowania w imieniu
Zleceniodawcy;
d)
aktualizowania swoich danych adresowych i kontaktowych, w celu zapewnienia Zleceniobiorcy
możliwości utrzymania stałego kontaktu;
e)
niezwłocznego przedstawienia Zleceniobiorcy wszelkiej korespondencji otrzymanej z
zagranicznej instytucji dotyczącej przedmiotu niniejszej umowy.

1.
2.

§4
Wynagrodzenie
Wynagrodzenie należne Zleceniobiorcy za realizację wymienionych w § 1 pkt.1 usług wynosi:
- za „Sokabau” - ]áEUXWWR jednorazowo.
Za wykonanie czynności opisanych w § 1 niniejszej umowy, Zleceniodawca zapłaci
Zleceniobiorcy wynagrodzenie płatne z góry w dacie podpisania umowy gotówką do kasy firmy
lub przelewem na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski nr: 

1.

2.
3.

1.

§5
Zgoda na otrzymanie faktury drogą elektroniczną
Zleceniodawca, w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w
sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu
udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. nr 249, poz.
1661), akceptuje wystawianie i przesyłanie, przez Zleceniobiorcę faktur VAT w formie
elektronicznej z tytułu świadczonych usług na przekazany przez Zleceniodawcę adres e-mail.
W przypadku nie podania adresu e-mail faktura VAT zostanie wysłana na adres pocztowy
Zleceniodawcy.
Faktura VAT wystawiana jest na prośbę Zleceniodawcy.
§6
Ochrona danych osobowych
Zleceniodawca wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych w
zakresie niezbędnym dla realizacji niniejszej umowy przez Zleceniobiorcę zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 1997 Nr 133
poz.883 z późn.zm.).

Oświadcza ponadto, iż został poinformowany, że dane będą przechowywane i przetwarzane
na podstawie jego zgody w siedzibie Administratora, lub podmiotu przetwarzającego dane na
jego zlecenie, a także o przysługującym mu prawie wglądu do danych i ich poprawiania.
Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych w związku i w celu wykonania
niniejszej umowy, a w szczególności ich przekazaniu zagranicznym urzędom i instytucjom,
właściwym do rozpatrzenia sprawy Zleceniodawcy.
Wszelkie wiadomości pozyskane przez Zleceniobiorcę podczas wykonywania niniejszej
umowy mają charakter poufny.

§7
Wyłączenie odpowiedzialności Zleceniobiorcy
Zleceniobiorca nie odpowiada za:
1.
nieterminowe rozpatrywanie wniosków przez właściwe zagraniczne urzędy i instytucje;
2.
utratę, zniszczenie bądź uszkodzenie dokumentacji w urzędzie pocztowym bądź zagranicznej
instytucji;
3.
utratę bądź zmianę danych zaistniałe w trakcie przetwarzania przez system informatyczny
zagranicznego urzędu;
4.
treść decyzji wydanych przez rozpoznające wniosek Zleceniodawcy zagraniczny urząd;
5.
skutki wynikłe z niedostarczenia przez Zleceniodawcę, bądź dostarczenia z opóźnieniem
wszystkich wymaganych dokumentów;
6.
skutki innych okoliczności wynikłych z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy w tym
podaniu błędnych bądź niepełnych informacji.

1.
2.
3.

§8
Wypowiedzenie umowy
Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy jeżeli Zleceniodawca nie
dostarczy wszystkich wymaganych dokumentów i informacji w terminie 30 dni od daty
podpisania umowy.
Zleceniodawca ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy do chwili skierowania jego
dokumentów do zagranicznego urzędu, lecz nie później niż do 7 dni od daty podpisania
umowy.
Rozwiązanie umowy przez Zleceniodawcę następuje po uregulowaniu należnych
Zleceniobiorcy kosztów manipulacyjnych w wysokości 20% wartości usługi.

§9
Zmiany umowy
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

1.
2.

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

§ 11
Egzemplarze umowy i dane stron
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
§ 12
Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych
Zleceniodawca wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach

□*

marketingowych przez Zleceniobiorcę

* oznaczenie pola znakiem X oznacza brak zgody na treść klauzuli

…………………………………….…..…
podpis Zleceniobiorcy

EU Service Wrocław
Plac Wolności 11, lokal 303
50-071 Wrocław

EU Service Opole
ul. Damrota 10
45-064 Opole

EU Service Kędzierzyn-Koźle
ul. Matejki 9
47-220 Kędzierzyn Koźle

EU Service Racibórz
ul. Pocztowa 14
47-400 Racibórz

tel. +48 71 789 39 15
kom. 512 355 064
LQIR#]ZURWSRGDWNXHX

tel. +48 77 453 11 67
RSROH#]ZURWSRGDWNXHX

tel. +48 77 483 85 06
NHG]LHU]\Q#]ZURWSRGDWNXHX

tel. +48 32 415 32 90
UDFLERU]#]ZURWSRGDWNXHX

..…….………………………………….
podpis Zleceniodawcy

ZZZ]ZURWSRGDWNXHX

802:$=/(&(1,(
]DZDUWDZGQLX
pomiędzy:

&V4FSWJDF.BSDFM0MFKOJD[BL[TJFE[JCʇHØXOʇQS[Z1MBD8PMOPʯDJ MPLBM 8SPDBX /*1 3&(0/
zwanym w niniejszej umowie Zleceniobiorcą, a Panem/Panią:

,PLÛLQD]ZLVNR
DGUHV
zwanym w niniejszej umowie Zleceniodawcą, o następującej treści
§1
Przedmiot Umowy
1.Przedmiotem niniejszej umowy jest pośrednictwo pomiędzy zagranicznym urzędem a
Zleceniodawcą w celu realizacji następujących usług:

Sokabau

2.

W szczególności Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
a)
skompletowanie niezbędnych dokumentów i zaświadczeń;
b)
przygotowania i złożenia we właściwej miejscowo i rzeczowo dla Zleceniodawcy zagranicznej
instytucji wniosku;
c)
w określonych przypadkach odbioru w imieniu Zleceniodawcy decyzji urzędowej wydanej
przez zagraniczną instytucję.
Zleceniobiorca nie jest zobowiązany do doradztwa w zakresie dokonanych czynności, informowania o
okolicznościach z tym związanych, skutkach dla Zleceniodawcy wynikających z dokonanych
wniosków oraz innych czynności, poza wymienionymi w §1 pkt1.
§2
Należyta staranność
Zleceniobiorca oświadcza, iż posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonania zlecenia opisanego w
§1 i zobowiązuje się do jego wykonywania z należytą starannością i dbałością o interesy
Zleceniodawcy.
§3
Zobowiązania Zleceniodawcy
Zleceniodawca zobowiązuje się do:
a)
współpracy ze Zleceniobiorcą w granicach niezbędnych dla prawidłowego wykonania zlecenia,
w tym w szczególności udzielania wszelkich informacji związanych z przedmiotem umowy;
b)
dostarczenia Zleceniobiorcy stosownych dokumentów niezbędnych do wykonania zadań
określonych w § 1, w tym:
- urzędowych aktów oraz zaświadczeń;;
- wypełnionego kwestionariusza z danymi osobowymi;
c)
udzielania Zleceniobiorcy stosownych pełnomocnictw do występowania w imieniu
Zleceniodawcy;
d)
aktualizowania swoich danych adresowych i kontaktowych, w celu zapewnienia Zleceniobiorcy
możliwości utrzymania stałego kontaktu;
e)
niezwłocznego przedstawienia Zleceniobiorcy wszelkiej korespondencji otrzymanej z
zagranicznej instytucji dotyczącej przedmiotu niniejszej umowy.

1.
2.

§4
Wynagrodzenie
Wynagrodzenie należne Zleceniobiorcy za realizację wymienionych w § 1 pkt.1 usług wynosi:
- za „Sokabau” - ]áEUXWWR jednorazowo.
Za wykonanie czynności opisanych w § 1 niniejszej umowy, Zleceniodawca zapłaci
Zleceniobiorcy wynagrodzenie płatne z góry w dacie podpisania umowy gotówką do kasy firmy
lub przelewem na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski nr: 

1.

2.
3.

1.

§5
Zgoda na otrzymanie faktury drogą elektroniczną
Zleceniodawca, w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w
sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu
udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. nr 249, poz.
1661), akceptuje wystawianie i przesyłanie, przez Zleceniobiorcę faktur VAT w formie
elektronicznej z tytułu świadczonych usług na przekazany przez Zleceniodawcę adres e-mail.
W przypadku nie podania adresu e-mail faktura VAT zostanie wysłana na adres pocztowy
Zleceniodawcy.
Faktura VAT wystawiana jest na prośbę Zleceniodawcy.
§6
Ochrona danych osobowych
Zleceniodawca wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych w
zakresie niezbędnym dla realizacji niniejszej umowy przez Zleceniobiorcę zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 1997 Nr 133
poz.883 z późn.zm.).

Oświadcza ponadto, iż został poinformowany, że dane będą przechowywane i przetwarzane
na podstawie jego zgody w siedzibie Administratora, lub podmiotu przetwarzającego dane na
jego zlecenie, a także o przysługującym mu prawie wglądu do danych i ich poprawiania.
Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych w związku i w celu wykonania
niniejszej umowy, a w szczególności ich przekazaniu zagranicznym urzędom i instytucjom,
właściwym do rozpatrzenia sprawy Zleceniodawcy.
Wszelkie wiadomości pozyskane przez Zleceniobiorcę podczas wykonywania niniejszej
umowy mają charakter poufny.

§7
Wyłączenie odpowiedzialności Zleceniobiorcy
Zleceniobiorca nie odpowiada za:
1.
nieterminowe rozpatrywanie wniosków przez właściwe zagraniczne urzędy i instytucje;
2.
utratę, zniszczenie bądź uszkodzenie dokumentacji w urzędzie pocztowym bądź zagranicznej
instytucji;
3.
utratę bądź zmianę danych zaistniałe w trakcie przetwarzania przez system informatyczny
zagranicznego urzędu;
4.
treść decyzji wydanych przez rozpoznające wniosek Zleceniodawcy zagraniczny urząd;
5.
skutki wynikłe z niedostarczenia przez Zleceniodawcę, bądź dostarczenia z opóźnieniem
wszystkich wymaganych dokumentów;
6.
skutki innych okoliczności wynikłych z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy w tym
podaniu błędnych bądź niepełnych informacji.

1.
2.
3.

§8
Wypowiedzenie umowy
Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy jeżeli Zleceniodawca nie
dostarczy wszystkich wymaganych dokumentów i informacji w terminie 30 dni od daty
podpisania umowy.
Zleceniodawca ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy do chwili skierowania jego
dokumentów do zagranicznego urzędu, lecz nie później niż do 7 dni od daty podpisania
umowy.
Rozwiązanie umowy przez Zleceniodawcę następuje po uregulowaniu należnych
Zleceniobiorcy kosztów manipulacyjnych w wysokości 20% wartości usługi.

§9
Zmiany umowy
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

1.
2.

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

§ 11
Egzemplarze umowy i dane stron
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
§ 12
Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych
Zleceniodawca wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach

□*

marketingowych przez Zleceniobiorcę

* oznaczenie pola znakiem X oznacza brak zgody na treść klauzuli

…………………………………….…..…
podpis Zleceniobiorcy

EU Service Wrocław
Plac Wolności 11, lokal 303
50-071 Wrocław

EU Service Opole
ul. Damrota 10
45-064 Opole

EU Service Kędzierzyn-Koźle
ul. Matejki 9
47-220 Kędzierzyn Koźle

EU Service Racibórz
ul. Pocztowa 14
47-400 Racibórz

tel. +48 71 789 39 15
kom. 512 355 064
LQIR#]ZURWSRGDWNXHX

tel. +48 77 453 11 67
RSROH#]ZURWSRGDWNXHX

tel. +48 77 483 85 06
NHG]LHU]\Q#]ZURWSRGDWNXHX

tel. +48 32 415 32 90
UDFLERU]#]ZURWSRGDWNXHX

..…….………………………………….
podpis Zleceniodawcy

ZZZ]ZURWSRGDWNXHX

