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UMOWA AKWIZYCJI 

 

Zawarta w dniu  14.04.2009 r.  w Poznaniu pomiędzy: 

 

1. ABC sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Głównej 8, prowadzący działalność 

gospodarczą na podstawie wpisu z dnia 10.01.2008 r. do Ewidencji Działalności 

Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Poznania, pod numerem 787678778/DG/08 NIP 

111-111-11-22 , reprezentowanym przez Henryka Jankowskiego - prokurenta, 

Zwanym dalej Zlecającym, 

 

a 

 

2. Kazimierzem Boroniem, z zamieszkałym w Poznaniu przy ul. Głównej 8, prowadzącym 

działalność gospodarczą na podstawie wpisu z dnia 12.09.2001 r., do Ewidencji Działalności 

Gospodarczej  prowadzonej przez Prezydenta Miasta Poznań, pod numerem 

8987367267/DG/01, NIP 111-111-22-22,  

zwanym dalej Akwizytorem, 

 

o następującej treści: 

 

§ 1 

Zlecający zleca, a Akwizytor zobowiązuje się do pozyskania na rzecz Zlecającego 

zamówienia na dostawy następujących towarów: 

1. długopisów promocyjnych 

2. ołówków z gumką 

 

§ 2 

1. Akwizytor nie jest uprawniony do składania wiążących dla Zlecającego oświadczeń 

dotyczących: 

a. ceny wyrobów 

b. terminów dostawy 

c. ilości zamawianych produktów 

2. Akwizytor nie może: 

a. odbierać zapłaty za towar od pozyskanych przez niego osób trzecich, 
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b. podpisywać umów w imieniu Zlecającego. 

3. w celu umożliwienia Akwizytorowi wykonywania jego obowiązków, i tylko w tym 

zakresie, Zlecający upoważnia Akwizytora do: posługiwania się logie swojej firmy, 

przedstawiania prospektów reklamowych. 

4. Akwizytor zobowiązany jest informować pozyskiwane osoby trzecie o zakresie jego 

uprawnień. 

 

§ 3 

1. Akwizytor jest wyłącznie uprawniony przez Zlecającego do czynności określonych 

w § 1. 

2. W zamian za określoną w punkcie 1 wyłączność, Akwizytor prowadzić będzie 

wyłącznie akwizycję towarów Zlecającego, chyba że Zlecający pisemnie zwolni go z 

tego zakazu w stosunku do towarów, które nie mogą uchodzić za konkurencyjne. 

 

§ 4 

1. Wynagrodzenie Akwizytora stanowi prowizja – w wysokości: 

a. 8% (słownie osiem procent) – w przypadku jednorazowego zamówienia 

b. 12.% (słownie dwanaście procent) – w przypadku zamówienia na czas 

4.(słownie czterech) miesięcy 

2. Wysokość prowizji ustalana jest w oparciu o wartość brutto zamówień na towary 

złożonych  przez pozyskane przez Akwizytora osoby, obliczonych na podstawie faktur 

VAT lub w inny niebudzący wątpliwości sposób. 

3. Akwizytor ma prawo do prowizji także wtedy, gdy do zamówienia nie doszło 

z wyłącznej winy Zlecającego. 

4. Prawo do prowizji dla Akwizytora pozostaje z chwilą potwierdzenia przez 

Zlecającego przyjęcia do wykonania zamówienia od osoby trzeciej pozyskanej przez 

Akwizytora lub z chwilą realizacji zamówienia przez osobę trzecią. 

5. W razie sporu co do wysokości prowizji, bezsporna jej część podlega wypłacie 

Akwizytorowi. 

 

§ 5 

 

Prowizja będzie wypłacona w terminie 10 (słownie dziesięciu) dni od chwili określonej w 

§ 4 pkt 4. 
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§ 6 

 

Zapłata prowizji następować będzie przelewem na wskazany przez Akwizytora, rachunek 

bankowy lub w innej uzgodnionej przez strony formie. 

 

§ 7 

 

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony 

2. Każdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od umowy z zachowaniem okresu 

wypowiedzenia, który wynosi 60 (słownie sześćdziesiąt) dni. 

3. Z ważnych powodów każda ze stron może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia. 

4. Za ważny powód strony uznawać będą, w szczególności: chorobę strony 

wypowiadającej, istotną zmianę sytuacji życiowej, zmianę miejsca zamieszkania na 

odległość przekraczającą 80 (słownie osiemdziesiąt) kilometrów, nieotrzymanie 

prowizji, uzasadnioną utratę zaufania do drugiej strony. 

 

§ 8 

 

1. Wszelkie udokumentowane opłaty oraz koszty reklamy towaru Zlecającego dokonane 

przez Akwizytora, związane z wykonywaniem niniejszej umowy, podlegają zwrotowi 

przez Zlecającego z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Zwrotowi nie podlegają opłaty i koszty dojazdów do klienta. 

 

 

§ 9 

 

Strony oświadczają, że są podatnikami – płatnikami podatku VAT 

 

§ 10 

 

Akwizytora obowiązuje tajemnica wobec osób trzecich co do otrzymywanej przez niego 

prowizji. 
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§ 11 

 

Spory, które wynikną z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla miasta 

Poznania 

 

§ 12 

 

Każda zmiana postanowień tej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 13 

 

Koszty związane z zawarciem niniejszej umowy ponosi/ponoszą strony w częściach równych. 

 

§ 14 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

 

§ 15 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

 

             Zlecający                 Akwizytor 

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

 


