UMOWA RAMOWA
zawarta w Warszawie dnia …..................... roku
pomiędzy
Stowarzyszeniem Komunikacji Marketingowej SAR z siedzibą przy ul. Czerskiej 8/10, 00-732
Warszawa, wpisanym w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych,
Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz w Rejestrze Przedsiębiorców,
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy – pod numerem
KRS: 00000177032, NIP: 526-23-97-001, REGON: 016102001, reprezentowanym przez Pawła
Tyszkiewicza – Pełnomocnika Zarządu na podstawie pełnomocnictwa z dnia 26/11/2008r. (akt
notarialny Rep.A 6513/2008), zwanym w dalszej części umowy „SAR”,
a
…………………………………… z siedzibą w …………………., ……………. zarejestrowaną w: Sąd
rejonowy dla m.st. ......................................................................................pod numerem KRS ……….o
kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wysokości ......................PLN; NIP……….. ,
REGON…………. reprezentowanym przez ……………………….., zwanym w dalszej części umowy
„Firma”
ZWAŻYWSZY, ŻE:
1) SAR prowadzi działalność gospodarczą w dziedzinie badania rynku i opinii publicznej,
doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, organizacji kursów
i szkoleń, przetwarzania danych, działalności wydawniczej i reklamowej, organizacji konkursów,
wystaw, innych imprez, oraz działalność agencyjną i pośrednictwo;
2) firma w swej działalności gospodarczej potrzebuje korzystać z usług zewnętrznych, w tym
również z usług leżących w zakresie działalności SAR;
3) skala działalności SAR umożliwia zakup lub samodzielne świadczenie usług dla wielu
podmiotów jednocześnie, co pozwala na optymalizację kosztów usług świadczonych przez SAR
z korzyścią dla ich odbiorców,
STRONY POSTANOWIŁY, CO NASTĘPUJE:
§1
1. SAR oświadcza, że posiada doświadczenie oraz możliwości organizacyjne pozwalające
na świadczenie usług w dziedzinie badania rynku i opinii publicznej, doradztwa w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, organizacji kursów i szkoleń, przetwarzania
danych oraz działalności wydawniczej.
2. Usługi świadczone przez SAR obejmują w szczególności:

1) organizacja Imprez;
2) organizacja kursów szkoleń i warsztatów;
3) prowadzenie badań rynku i opinii publicznej;
4) działalność wydawniczą.
5) dostęp do strony przetargowej SAR.
§2
Strony ustalają następujące adresy do przesyłania informacji i oświadczeń w wykonaniu niniejszej
umowy:
1) Firma: ................................................
2) SAR: ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, NIP 526 – 23 – 97 – 001.
§3
SAR zobowiązuje się do wykonania zleconych usług zgodnie z najwyższymi standardami
profesjonalnymi.
§4
1. W uzasadnionych wypadkach Firma zapłaci na wezwanie SAR przedpłatę na poczet wynagrodzenia
SAR za poszczególne usługi. Podstawą przedpłaty będzie wystawiona faktura pro forma.
2. Firma zapłaci kwoty ujęte w fakturach i fakturach pro forma w terminie 14 dni od daty otrzymania
danej faktury lub faktury pro forma.
§5
1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszystkich poufnych informacji, które poznają w
trakcie dwustronnej współpracy, chyba że udzielenie informacji osobie trzeciej jest niezbędne w celu
wykonania Umowy.
2. Strona posługująca się przy wykonywaniu Umowy osobami trzecimi zobowiązana jest do
poinformowania tych osób o obowiązku zachowania tajemnicy.
3. Informacją poufną i objętą tajemnicą jest każda informacja nieujawniona do wiadomości publicznej i
oznaczona jako poufna przez drugą stronę, niezależnie od charakteru handlowego, organizacyjnego
lub jakiegokolwiek innego.
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§6
1. Jeżeli SAR świadczy na rzecz Firmy usługę dostępu do strony przetargowej SAR, Firma jest
bezwzględnie obowiązana do przestrzegania regulaminu strony przetargowej SAR. Niezależnie od
tego, czy taka usługa jest świadczona na rzecz Firmy, Firma ma obowiązek stosowania, przy
zawieraniu umów z klientami, zasad przetargowych WFA, EACA i SAR.
2. Kary określone w regulaminie strony przetargowej SAR za nieprzestrzeganie regulaminu, nałożone
na Firmę przez Sąd Koleżeński SAR płatne będą przez Firmę na rzecz SAR na podstawie noty
obciążeniowej wystawionej przez SAR, na rachunek bankowy SAR wskazany w nocie, w ciągu 14
dni od daty doręczenia noty.
§7
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu
cywilnego, w szczególności przepisy dotyczące umowy zlecenia.
3. Strony będą czynić starania do polubownego rozstrzygania spraw spornych, a sądem właściwym dla
ewentualnych sporów będzie Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie
według reguł arbitrażowych stosowanych przez ten Sąd.
4. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.

Firma

SAR
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