UMOWA ZLECENIA
ZAWARCIA TRANSAKCJI W FORMIE POŚREDNICTWA
W dniu ………… pomiędzy ………………… z siedzibą w ………………… przy ul.
…………………………, w imieniu i na rzecz którego działają:
 ……………………………………
 ……………………………………
zwanym w treści umowy Zleceniodawcą, a …………………………………

z siedzibą w

………………… przy ul. …………………………, w imieniu i na rzecz którego działają:
 ……………………………………
 ……………………………………
zwanym w treści umowy Zleceniobiorcą, została zawarta umowa treści następującej:
§1
1.

Przedmiotem

Zleceniodawcy

umowy

jest

zawarcie

transakcji

przez

importowej

Zleceniobiorcę
mającej

na

na

rzecz
celu

……………………………………………… .
2.

Szczegółowe warunki kontraktu oraz parametry techniczne towaru zawiera

załącznik do umowy w formie udzielonego Zleceniobiorcy pełnomocnictwa do
zawarcia transakcji.
§2
Jeżeli jest to niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, Zleceniobiorca ma prawo
zawierania umów z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi na własne ryzyko i
odpowiedzialność.
Umowy te zawierane będą przez Zleceniobiorcę w imieniu własnym, lecz na rzecz
Zleceniodawcy.
§3
Zleceniobiorca zobowiązany jest wykonać czynności będące przedmiotem umowy z
należytą starannością, czuwać nad prawidłową realizacją zawieranych z osobami
trzecimi umów, a także chronić interesy Zleceniodawcy w zakresie powierzonych
sobie czynności.

§4
Zleceniodawca zobowiązany jest do współpracy ze Zleceniobiorcą przy realizacji
przedmiotu umowy, w szczególności do:

1.

Dokonywania ustalonych przez strony płatności,

2.

Zapłaty określonej w umowie prowizji Zleceniobiorcy,

3.

Brania udziału w odprawie celnej towaru oraz do pokrycia cła i kosztów

ubocznych z nimi związanych.

§5
1.

Wynagrodzenie Zleceniobiorcy stanowi prowizja wynosząca …………… % od

wartości kontraktu (cena towaru, koszty transportu, i ubezpieczenie)
2.

Zleceniobiorca nabywa prawo do prowizji w dacie otrzymania towaru przez

Zleceniodawcę.
3.

Wysokość prowizji określana będzie odrębnie dla każdej transakcji.

§6
W uzasadnionych przypadkach Zleceniodawca może korygować ilości i asortyment
towaru, jednakże w terminie nie krótszym niż …………… dni przed umowną datą
realizacji dostaw.
§7
1.

Umowa obowiązuje od daty jej podpisania do …………………………… .

2.

Odstąpienie od umowy bez wzajemnych roszczeń finansowych może nastąpić

w każdym czasie jedynie za zgodą obu stron.
§8
W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy kodeksu
handlowego i kodeksu cywilnego.
§9
Ewentualne spory, mogące wyniknąć w tle wykonania umowy, strony poddają
rozstrzygnięciu właściwym sądom gospodarczym.

§ 10
Zmiany i uzupełnienia postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy
pisemnej w postaci aneksu.

§ 11
Integralną część umowy stanowi pełnomocnictwo do zawarcia transakcji.
§ 12
Umowę

sporządzono

w

………………

jednobrzmiących

egzemplarzach,

…………… dla każdej ze stron.

Zleceniodawca
………………………

Zleceniobiorca
………………………

po

