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A

o następującej treści:

§ 1.

Strony zawierają niniejszą umowę celem realizacji  wspólnego celu gospodarczego, 
jakim jest                                                                  na zasadzie obopólnych korzyści,  
przez strony, które w tym celu tworzą asocjację gospodarczą.

§ 2.

1. Strony  zawierają  przedmiotową  umowę  celem  intensyfikacji  działalności 
swoich firm poprzez wzajemne współprace w handlu zagranicznym.

2. Na mocy tej umowy obszarem współpracy strony obejmują takie płaszczyzny 
działania jak: wymiana informacji, wymiana doświadczeń i stosowanych metod 
pracy, tworzenie baz danych o potencjalnych klientach i towarach, wzajemna 
reprezentacja na zasadzie przedstawicielstwa oraz inne obszary.



§ 3.

1. Strony  przyjmują  jako  priorytetowy  cel  ,  wykonywanie  stałych  czynności, 
mających  na  celu  wyszukiwanie  odbiorców  na  towary  sprzedawane  przez 
partnera.

2. W tym zakresie każda ze stron jest przedstawicielem dla drugiej, na obszarze 
swojego działania na zasadzie wzajemności.

§ 4.

Strony nawzajem zapewniają,  iż  posiadają  doświadczenie  i  rozeznanie  wśród firm 
funkcjonujących na międzynarodowych rynkach, w obszarach działania swoich Firm.

§ 5.

Do obowiązków Stron należą w szczególności:
   a) wyszukiwanie potencjalnych kontrahentów na zakup towarów Partnera;
  b) sprawdzenie wiarygodności kontrahenta, zwłaszcza pod względem 

     wypłacalności;
c) prowadzenie negocjacji z kontrahentem co do warunków kontraktu,   
    zwłaszcza w zakresie: ustalenia ceny, ilości i gatunku towaru, terminów 
    dostawy, warunków zapłaty, itp.;
d) nadzorowanie wysyłki towaru w zakresie ustalonym przez strony;

    e) badanie rynków międzynarodowych pod kątem podaży i popytu, na     
    poszczególne towary będące w ofercie sprzedaży Partnera.

§ 6.

1. Za  wykonywane  czynności,  w  ramach  niniejszej  umowy,  każdej  ze  stron 
przysługuje wynagrodzenia na zasadzie podziału dochodu brutto w proporcji: 
Marimpex                                                  liczonego  według 
następującego  kryterium:  wartość  towaru  w  cenach  sprzedaż  netto  minus 
wartość  towaru  w  cenach  zakupu  netto,  pomniejszonego  o  koszty  netto 
finansowania  transakcji,  które  są  rozliczane  pomiędzy  stronami        po 
przedstawieniu rachunków z tego tytułu.

2. Szczegóły i wysokość wynagrodzenia strony ustalają każdorazowo dla danego 
kontraktu, w formie załącznika do niniejszej umowy.



§ 7.

     1. Strony  przy  wykonywaniu  umowy  są  zobowiązane  dołożyć  należytej  
staranności i  wykorzystać  wszystkie  swoje  umiejętności,  doświadczenia  i  
kontakty.

2. Strony zobowiązują się do zachowania poufności i tajemnicy co do informacji 
uzyskanych w wyniku dokonanych transakcji.

3. Strona nie może dokonywać sprzedaży z pominięciem Partnera na warunkach 
określonych w tej umowie na rzecz kontrahentów wskazanych przez Partnera, 
w  okresie  obowiązywania  umowy  oraz  dwa  lata  po  jej  rozwiązaniu  lub 
wygaśnięciu.

4. Jeżeli dana Strona naruszy zakaz z ust.3 niniejszego paragrafu, obowiązana jest 
do zapłacenia Partnerowi kary umownej, w wysokości całej marży uzyskanej 
ze sprzedaży w ramach kontraktu zorganizowanego przez Partnera.

§ 8.

1. Umowa zostaje zawarta na czas                            .
2. Każda ze stron może umowę tę wypowiedzieć za                     okresem 

wypowiedzenia.

§ 9.

1. W sprawach nieuregulowanych treścią  niniejszej  umowy mają  zastosowanie 
przepisy prawa polskiego.

2. Wszelkie  zmiany  treści  niniejszej  umowy  wymagają  formy  pisemnej,  pod 
rygorem nieważności.

§ 10.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
dla każdej ze stron.
 


