Umowa zlecenia
W dniu …………….. w ……………………
pomiędzy:
(1) …………………………….
[imię i nazwisko/firma; miejsce zamieszkania/siedziba, adres; Nr i seria dokumentu tożsamości/Nr we
właściwym rejestrze oraz nazwa organu rejestrowego, kapitał zakładowy/Nr CEiDG; PESEL/REGON, NIP]

reprezentowanym przez:
…………………………………..
[imię i nazwisko, uprawnienie do reprezentacji]

zwanym w treści umowy Zleceniodawcą
a
(2) ………………………………………………
[imię i nazwisko/firma; miejsce zamieszkania/siedziba, adres; Nr i seria dokumentu tożsamości/Nr we
właściwym rejestrze oraz nazwa organu rejestrowego, kapitał zakładowy/Nr CEiDG; PESEL/REGON, NIP]

reprezentowanym przez:
………………………………………………….
[imię i nazwisko, uprawnienie do reprezentacji]

zwanym w treści umowy Zleceniobiorcą,
została zawarta umowa następującej treści:
§1
Zleceniobiorca zobowiązuje się do dokonania następujących czynności dla Zleceniobiorcy:
1) ……………………………………………………………….
2) ……………………………………………………………….
3) ……………………………………………………………….,
4) ………………………………………………………………..
§2
Zleceniobiorca jest upoważniony oprócz czynności określonych w § 1 do dokonania w
imieniu Zleceniobiorcy następujących czynności:
1) ……………………………………………………………….
2) ……………………………………………………………….
3) ……………………………………………………………….,
4) ………………………………………………………………..
§3
1. Zlecenie będzie wykonywane w okresie od ………. do ……………..

2. Strony mogą określić aneksem w formie pisemnej szczegółowe zasady wykonywania
zlecenia.
§4
1. Zleceniodawca zobowiązuje się, za dokonane w § 1 czynności, zapłacić Zleceniobiorcy
wynagrodzenie w kwocie …………….. (słownie: ………………) złotych brutto.
2. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie ………….. dni od wykonania umowy/po
otrzymaniu przez Zleceniodawcę prawidłowo wystawionej faktury w terminie ……….
3.

Zapłata

wynagrodzenia

zostanie

dokonana

przelewem

na

rachunek

bankowy

Zleceniobiorcy Nr ………………...
4. Zapłata jest uważana za dokonaną z chwilą wpływu środków na rachunek Zleceniobiorcy.
§5
Zleceniobiorca obowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych
w trakcie realizacji niniejszej umowy.
§6
Zleceniobiorca nie może bez pisemnej zgody zmienić ustalonego sposobu wykonywania
zlecenia.
§7
W razie niemożności dokonania określonej czynności Zleceniobiorca jest obowiązany
natychmiast o tym powiadomić Zleceniobiorcę.
§8
Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania czynności objętych zleceniem osobom
trzecim bez pisemnej zgody Zleceniobiorcy.
§9
W celu wykonania zlecenia, tytułem zaliczki na koszty, Zleceniodawca wypłaci
Zleceniobiorcy kwotę …………… (słownie: …………..) złotych.
§ 10
Zmiany umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy z 23.4.1964 r. –
Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
§ 12
Spory pomiędzy stronami rozstrzyga Sąd ………………….
[określenie sądu]

§ 13

Umowa została spisana w ………….. jednobrzmiących egzemplarzach, po …………….. dla
każdej ze stron.

(1) …………………………..

(2) …………………………………..

[podpis przedstawiciela Zleceniodawcy]

[podpis przedstawiciela Zleceniobiorcy]
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