UMOWA WYKONAWCZA
do Umowy Ramowej z dnia ……………. r.
W wykonaniu Umowy Ramowej zawartej w Warszawie, dnia ……………… roku
pomiędzy
Stowarzyszeniem Komunikacji Marketingowej SAR z siedzibą przy ul. 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”
Strony, zgodnie postanawiają, co następuje:
§1
Strony ustalają, że SAR będzie świadczyć na rzecz Firmy usługi w zakresie:
1) Organizacja badań rynku w dziedzinie „salary survey” i stawek godzinowych;
2) Prowadzenie strony przetargowej SAR;
3) Organizacja szkoleń, warsztatów, konferencji, konkursów i wystaw po preferencyjnych cenach.
§2
1.
Wynagrodzenie SAR za świadczenie usług określonych w § 1 ust. 1 wynosi 6 600 PLN (sześć
tysięcy sześćset złotych) netto + VAT.
2.
Wynagrodzenie SAR za świadczenie usług określonych w § 1 ust. 2 wynosi 2 400 PLN (dwa
tysiące czterysta złotych) netto + VAT.
3.

Opłaty za świadczenie usług określonych w § 1 ust. 3 jest ustalane każdorazowo w regulaminie
lub w formularzu zgłoszeniowym danego wydarzenia.

4.

Wynagrodzenie określone w ust 1, 2, obejmuje usługi świadczone przez SAR za okres
kolejnych 12 miesięcy trwania Umowy Wykonawczej.

5.

Wynagrodzenie określone w ust 1, 2 płatne jest co 12 miesięcy trwania Umowy Wykonawczej,
w ciągu 14 dni od dnia doręczenia Firmie faktury wystawionej przez SAR. Strony mogą ustalić
inny termin wymagalności wynagrodzenia SAR oraz ewentualny podział tego wynagrodzenia na
raty.
§3

Zmiany odnoszące się do zakresu usług świadczonych przez SAR lub wysokości należnego SAR
wynagrodzenia z tytułu świadczonych usług uchwalone przez Walne Zgromadzenie Członków SAR
stanowić będą podstawę do zawarcia przez strony aneksu do niniejszej Umowy Wykonawczej.

§4
1. Umowa Wykonawcza zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy Wykonawczej wymagają formy pisemnej.
3. Niniejsza Umowa Wykonawcza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
po jednym dla każdej ze stron.
Warszawa, dnia ………………….. r.
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