
Projekt 

UMOWA WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ 

zawarta w dniu __________ roku  w Białogardzie umowę współpracy pomiędzy: 

1. fototransfer.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie, ul Zwycięstwa 4, wpisaną do Krajowego 
Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Ko-
szalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000702994, NIP 6722088906, wysokość kapitału zakładowego: 5.000,00 zł, reprezento-
wany przez Jerzego Kopaka- Prezesa Zarządu, zwanym dalej Producentem, a  

2.

zwaną w treści umowy Zamawiającym, 

zwanymi łącznie stronami, umowę następującej treści: 

§ 1 

Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie zasad współpracy pomiędzy Producentem, a 
Zamawiającym w zakresie oferowania i sprzedaży Produktów będących w ofercie Producenta 
na stronie sklepu www.fototransfer.pl na rzecz osób trzecich oraz użyczenia przez Producenta 
Ekspozycji przedstawiającej Produkty Producenta (załącznik numer 1). 

§ 2 

1. Producent użycza Zamawiającemu gotowe przykładowe Produkty będące w jego ofercie, 
które stanowią Ekspozycję. Produkty stanowiące Ekspozycję zostały ujęte w załączniku nu-
mer 1 do Umowy. 

2. Przekazanie Ekspozycji nastąpi protokołem zdawczo- odbiorczym w którym strony potwier-
dzą ich  ilość oraz jakość. 



3. Zamawiający zobowiązany jest do utrzymania Ekspozycji w należytym stanie, zapewniając 
estetyczny wygląd. Zamawiający zobowiązany jest do wysłania w terminie 7 dni od dnia 
podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego zdjęć Ekspozycji. Producent może zgłosić 
uwagi co do sposobu ulokowania Produktów na Ekspozycji, które Zamawiający winien 
uwzględnić i dokonać zmiany Ekspozycji. 

4. Zamawiający odpowiada za uszkodzenie i utratę Ekspozycji, płacąc Producentowi za uszko-
dzone lub utracone Produkty według cennika określonego w załączniku numer 1. 

5. Zamawiający zobowiązany jest na bieżąco informować Producenta o uszkodzeniu i utracie 
poszczególnych elementów Ekspozycji (nie później, niż w terminie 7 dni) tak aby możliwe 
było jej uzupełnienie.  

6. Ekspozycja zostaje oddana nieodpłatnie, na czas nieokreślony związany ze współpracą 
handlową pomiędzy stronami i w celu promowania Produktów Producenta. 

7. Po zakończeniu współpracy, niezależnie od sposobu zakończenia współpracy, Zamawiający 
zobowiązany jest do zwrotu Ekspozycji na podstawie protokołu zdawczo- odbiorczego. 

8. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń czy utraty elementów Ekspozycji po zakończeniu 
umowy Zamawiający odpowiada według zasad określonych w § 2 ust. 4. 

§ 3 

Producent zobowiązuje się do sprzedaży Produktów ze specjalnym stałym rabatem od cen 
regularnych w sklepie internetowym www.fototransfer.pl. Ceny po rabacie są stale widoczne 
po zalogowaniu się do sklepu. 

§ 4 

Producent zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o szczególnych promocjach, 
nowościach, Produktach okolicznościowych tak aby zapewnić atrakcyjną ofertę dla klientów 
Zamawiającego. 

 § 5 

Producent zapewnia profesjonalną obsługę zamówień i oferuje ponadto możliwość wysyłki 
Produktów pod adres klienta ostatecznego z ukrytym adresem nadawcy. 

http://www.fototransfer.pl/


 § 6 

Umowa zostaje zawarta na okres od …...................... r. do …...................... r.   

 § 7 

Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 § 8 

1. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięczne-
go okresy wypowiedzenia. 

2. Producentowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowie-
dzenia w przypadku, gdy Zamawiający: 

a) nie wypełnia obowiązków określonych w § 2 ust, 3,4,5 Umowy, 

b) nie dokonał w terminie 3 miesięcy zamówień na produkty będące w ofercie Producenta. 

 § 9 

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

§ 11 

Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd właściwy miejscowo dla 
Producenta.  

_______________________      __________________________ 

Producent        Zamawiający


