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UMOWA PARTNERSKA 
 

zawarta w Nowym Sączu  w dniu _____________________ r., pomiędzy: 
Complex System Tomasz Tarsiński   ul. Browarna 46/3 ,  33-300 Nowy Sącz   REGON : 122529588      
NIP 734-297-55-30 
zwaną dalej „Firmą” 
oraz 
 
 
 
zwanym dalej „Partnerem handlowym” 
zwanymi w treści niniejszej umowy również „Stronami”, 
następującej treści : 

§1. Charakter umowy. 
Niniejsza umowa (zwana dalej „Umową”) określa zasady współpracy Stron w celu pozyskiwania nowych 
klientów w zakresie  obsługi informatycznej firm, wdrożeń systemów informatycznych oraz serwisu 
oprogramowania (zwanych dalej „Usługami”). 
 

§2. Przedmiot umowy 
Na mocy niniejszej umowy Partner handlowy będzie polecać usługi świadczone w ramach działalności 
Spółki innym przedsiębiorstwom oraz pozyskiwać  ich dla Firmy. 

§3. Opłaty 
1. Wynagrodzenie za świadczone przez Firmę Usługi będzie wynosiło 10% zaksięgowanych wpływów 
Firmy ze sprzedaży usługi obsługi informatycznej firm, wdrożeń systemów informatycznych oraz serwisu 
oprogramowania, po rabatach i upustach. 
2. Zobowiązania wobec Partnera handlowego, wynikające z §3 pkt.1 Umowy, Firma będzie regulowała 
na podstawie faktur VAT wystawianych przez Partnera handlowego w jednomiesięcznych okresach 
rozliczeniowych, w ostatnim dniu miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie. 
Faktura ta będzie wystawiana na podstawie sprawozdania z wykonanych i zapłaconych usług 
dostarczonego Partnerowi handlowemu  przez Firmę, po rozliczeniu się Firmy z przedsiębiorstwami  
pozyskanymi przez  Partnera Handlowego w danym miesiącu, którego dotyczy rozliczenie. 
 

§ 4. Czas obowiązywania i wypowiedzenie umowy. 
1. Niniejsza Umowa jest zawarta na czas nieoznaczony. 
2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę z zachowaniem dwumiesięcznego okresu 
wypowiedzenia. 
 

§5. Postanowienia końcowe 
1. Partner Handlowy oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT i uprawniony jest do wystawiania faktur 
VAT, numer identyfikacyjny 
NIP: ............................................. 
2. Firma oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT, także 
posiada następujący nr. NIP 734-297-55-30. 
3. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej. 
4. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy polskiego kodeksu 
cywilnego. 
5. Sądem właściwym do rozpoznania sporów związanych z niniejszą umową jest sąd właściwy według 
przepisów prawa. 
6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 
 
 
 

 Partner handlowy                Firma 
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