
UMOWA  WSPÓŁPRACY

Zawarta dnia ......................…… w Warszawie pomiędzy

MOLDO Ernest Wojciuk
ul. Osmańczyka 22/62
01-494 Warszawa
NIP: 537-219-76-22
nazywanym dalej Sprzedającym
a

Pełna nazwa firmy: ...........................................................................................

Adres firmy: ....................................................................................................

tel. ..........................................................  fax: ...............................................

Numer NIP: ......................................................................................................

E-mail: ............................................................................................................

Osoba zarządzająca firmą: ............................................... tel. ............................

Osoba odpowiedzialna za płatności: ................................... tel. ...........................

nazywanym dalej Kupującym

§ 1
1.Przedmiotem  niniejszej  umowy  jest  określenie  zasad  współpracy  pomiędzy 
Sprzedającym i Kupującym w zakresie oferowanych Kupującemu przez Sprzedającego 
wyrobów , towarów i usług oraz warunków i form płatności.

§ 2
1.Strony uzgadniają, że sprzedaż oferowanych przez Sprzedającego usług odbywać się  
będzie na podstawie miesięcznego zestawienia wysłanych przez Kupującego SMSów,
według poniższego cennika.

Ilość SMSów Cena za sztukę Cena za sztukę z VAT

1 – 100 0.24 zł 0.29 zł

101 – 500 0.21 zł 0.26 zł

501 -2000 0.20 zł 0.24 zł

2000 + 0.19 zł 0.23 zł

2.Sprzedaż dokumentowana będzie fakturami VAT.



§ 3
1.Strony  uzgadniają,  iż  podstawową  formą  płatności  jest  przelew  na  rachunek 
bankowy Sprzedającego podany na fakturze VAT.

§ 4
1.Kupujący  oświadcza,  że  jest  uprawniony  do  otrzymywania  faktur  VAT  oraz 
upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur VAT  bez podpisu Kupującego.
2.Kupujący  wyraża  zgodę  na  zaliczenie  wpłat   w  pierwszej  kolejności  na  poczet  
ewentualnych  odsetek  od  nieterminowych płatności   z  tym że za  termin realizacji  
płatności  za  towar  lub  usługę  strony  uznają  datę  wpływu  środków  na  konto  
Sprzedającego

§ 5

1.Kupujący zobowiązuje się do regulowania zobowiązań terminowo.

§ 6
1.Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z 7 dniowym terminem 
wypowiedzenia .
2.Sprzedający może jednostronnie wypowiedzieć niniejszą umowę w trybie 
natychmiastowym lub wstrzymać realizację dostaw w razie wystąpienia należności  
przeterminowanych Kupującego wobec Sprzedającego.

§ 7
1.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.

§ 8
1.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron.

Sprzedający:                                                                             Kupujący:

Niniejszą umowę wraz z kopią zaświadczenia o nadaniu NIP, kopią wpisu do 
ewidencji/wysięgu KRS  należy wysłać na adres:
MOLDO
ul. Osmańczyka 22/62
01-494 Warszawa


