UMOWA PROWIZYJNA
zawarta w dniu ............................ w Poznaniu
pomiędzy firmą MULTIMEX Elżbieta Pakuła
z siedzibą w Poznaniu ul. Kraszewskiego 10/13 NIP 781-100-92-28 zwaną dalej Zleceniodawcą
reprezentowaną przez
1. Grzegorz Pakuła
a
firmą ...........................................................................................................................................................
z siedzibą w ................................................................................................................
NIP ........................
reprezentowaną
przez ................................................................................................................................
zwaną dalej Zleceniobiorcą
§1
Zleceniobiorca zobowiązuje się do stosowania, w wykonywanych przez siebie projektach
architektonicznych i projektach wnętrz, materiałów i urządzeń oferowanych przez Zleceniodawcę.
§2
Oferta handlowa Zleceniodawcy zawiera nw. materiały i urządzenia:
- grzejniki i akcesoria firm JAGA, ZEHNDER, VASCO, TERMA, ENIX, KOMEX, ENIX, SUNERZHA,
RADECO, INSTAL-PROJEKT, REGULUS, KERMI, PURMO, HM, COSMO, IRSAP, PMH,
VIESSMANN, STIEBEL ELTRON
- armatura grzejnikowa firm SCHLOSSER, VARIOTERM, POLETTI, DANFOSS, HEIMEIER,
OVENTROP, KERMI, ZEHNDER
- automatyka grzejnikowa firm DANFOSS, SALUS, STIEBEL ELTRON
§3
Zleceniobiorca oświadcza, że zapoznał się z ofertą handlową Zleceniodawcy.
§4
Zleceniodawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy ze Zleceniobiorcą w zakresie doradztwa
technicznego, doboru urządzeń, sporządzania wycen urządzeń, dostarczania aktualnych materiałów
promocyjnych i cenników.
§5
1. Zleceniobiorca dołoży wszelkich starań aby skierować odbiorcę projektu, zwanego w dalszej części
umowy Klientem, do Zleceniodawcy w cela zapoznania Klienta z ofertą Zleceniodawcy
i umożliwienia dokonania zakupów materiałów i urządzeń, o których mowa w par. 2,
u Zleceniodawcy.
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2. Jeżeli materiały i urządzenia zawarte w projekcie wykonanym przez Zleceniobiorcę zostaną
zakupione przez Klienta u Zleceniodawcy, Zleceniobiorca otrzyma od Zleceniodawcy prowizję
w wysokości ...% ceny katalogowej netto materiałów i urządzeń zawartych w projekcie
Zleceniobiorcy.
3. Prowizja zostanie umniejszona proporcjonalnie do upustu otrzymanego przez Klienta u Zleceniodawcy jednak nie będzie mniejsza niż 5% ceny katalogowej netto materiałów i urządzeń.
4. W przypadku zakupu materiałów i urządzeń przez Zleceniobiorcę bezpośrednio od Zleceniodawcy
Zleceniobiorca otrzyma upust w wysokości ...% ceny katalogowej netto materiałów i urządzeń.
5. Strony dopuszczają możliwość indywidualnego ustalenia innych warunków niż powyższe.
§6
Zleceniobiorca zobowiązuje się do informowania Zleceniodawcy w formie mailowej o wszelkich
projektach wykonanych przez Zleceniobiorcę zawierających materiały i urządzenia z oferty handlowej
Zleceniodawcy.
§7
Prowizja zostanie przekazana Zleceniobiorcy zgodnie z poniższymi ustaleniami:
- Klient zakupi u Zleceniodawcy materiały i urządzenia zawarte w projekcie wykonanym przez
Zleceniobiorcę
- Klient dokona pełnej zapłaty Zleceniodawcy za zakupione materiały i urządzenia
- Zleceniobiorca wystawi Zleceniodawcy fakturę VAT na wysokość ustalonej prowizji, łącznie z
obowiązującym podatkiem VAT.
- termin płatności prowizji strony ustalają na 14 dni od daty wystawienia faktury VAT przez
Zleceniobiorcę.
§8
Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każdej ze stron przysługuje prawo jej wypowiedzenia
z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za zgodą stron umowa może być
rozwiązana w każdym czasie.
§9
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej.
§10
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§11
Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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