
  

 

Umowa Współpracy 
 
zawarta w Gdańsku w dniu 02.06.2014 r. 
 
pomiędzy  
 
Firmą Krzysztof Dulas – IT-Guard  z siedzibą w 82-103 Stegna przy ul. Zielona 1B, 
nr NIP PL579-203-71-96, REGON 221612960,   reprezentowaną przez: 
Krzysztof Dulas – Właściciel 
 
zwanym dalej  IT-Guard 
 
a 
 
Firmą ........................................ z siedzibą w ............................... przy ul. .......................,  
 
nr NIP ...........-...........-.....-....., REGON ............................., reprezentowaną przez: 
 
............................................. - ......................................... 
 
zwanym dalej Partnerem 
 
 

§ 1 
 
1. Partner  będzie poszukiwać klientów oraz umożliwi IT-Guard kontakt i zawarcie umów 
z klientem w zakresie usług świadczonych przez IT-Guard, a w szczególności 
nawiązanie współpracy z potencjalnymi klientami zainteresowanymi podpisaniem 
umowy na: 
a) prace budowlane i remontowe, prace budowlane w charakterze GW, 
b) instalatorstwo w zakresie sieci energetycznych i teleinformatycznych, 
c) dostawy sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania, 
d) sprzedaż energii elektrycznej w niższych cenach, 
e) świadczenie usług w zakresie dostawy Internetu i telefonii stacjonarnej, 
f) dostawy systemów bezpieczeństwa i automatyki budowlanej, w tym między innymi 
systemy alarmowe, systemu monitoringu, systemy kontroli wejścia/wyjścia, inteligentne 
budynki, 
g) świadczenie usług w zakresie marketingu i kreacji wizerunku marki, tworzenie stron 
www oraz sklepów internetowych, 
h) stałe opieki teleinformatyczne i zaopatrywanie w materiały eksploatacyjne, 
i) inne usługi ustalone pomiędzy IT-Guard a Partnerem. 
 
2. Na wniosek Partnera , IT-Guard będzie przedstawiał klientowi ofertę na usługi, którymi 
zainteresowanie wyrazi klient. 
 
3. Partner  decyduje sam o swoich czynnościach i nie podlega żadnym poleceniom 
IT-Guard. 
 
4. Partner  nie jest upoważniony do zawierania umów w imieniu IT-Guard, chyba że 
otrzyma odrębne pełnomocnictwo. 
 
5. Partner  jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zarówno w trakcie trwania umowy 
jak i po jej zakończeniu. 



  

 
§ 2 

 
PROWIZJA 

 
1. Partner  otrzyma za swoją pracę i wszystkie transakcje, w których pośredniczy i które 
zakończą się dla IT-Guard zawarciem umowy (w tym również złożeniem zamówienia ze 
strony klienta), wynagrodzenie w formie prowizji. Zapis dotyczy również kolejnych umów 
zawieranych przez tego klienta z IT-Guard. 
 
2. Wysokość prowizji jaka będzie przysługiwała Partnerowi  za usługi opisane w § 1 pkt 
1. jest określona na poziomie 10% od zrealizowanej marży na każdym realizowanym 
zamówieniu złożonym przez klienta w IT-Guard. 
 
3. Partner  będzie otrzymywał w cyklach miesięcznych do każdego 25-go dnia  miesiąca 
zestawienie prowizyjne (o ile prowizje zostaną naliczone zgodnie z niniejszą umową) za 
miesiąc poprzedni. Kwoty podane w rozliczeniu są kwotami netto.  
 
4. W celu otrzymania zapłaty Partner ma obowiązek wystawienia faktury VAT 
powiększonej o podatek VAT i przesłaniu jej do siedziby IT-Guard z terminem płatności 
14 dni roboczych od chwili otrzymania zestawienia. Faktura VAT może zostać wysłana 
drogą tradycyjną lub elektroniczną na adres e-mail serwis@it-guard.pl 
 
5. Dodatkowo strony ustalają że w przypadku indywidualnych negocjacji prowadzonych 
przez Partnera w imieniu IT-Guard z klientem, Partnerowi przysługiwać będzie 
wynagrodzenie. Wysokość tegoż wynagrodzenia ustalona będzie w odrębnej umowie w 
zależności od wyniku negocjacji jednak nie mniej niż to wynika z § 2 pkt. 2. 
 
6. Partner  otrzyma od IT-Guard dodatkowo wynagrodzenie prowizyjne określone na 
stałym poziomie w wysokości 5%  marży zrealizowanej na każdej sprzedaży 
usług/towarów na rzecz IT-Guard wskazanemu klientowi przez Nowego Partnera 
pozyskanego od Partnera (piramida sieci partnerskiej - partnerzy pozyskani dla IT-Guard 
przez Partnera objętego niniejszą umową). 
 
 

§ 3 
 
1.  W przypadku kiedy  opóźnienie za zrealizowane usługi/dostawy w płatnościach przez 
Klienta w trakcie trwania niniejszej  umowy  wyniesie po wyżej 30 dni  to nastąpi korekta 
prowizji.  
 
2. Partner  zobowiązany jest do wystawienia faktury  korygującej dla IT-Guard 
w  terminie 7 dni od otrzymania pliku korygującego prowizję. 
 
3. Podstawą wystawienia faktury  korygującej  (po uprzednim wezwaniu do zapłaty 
Klienta) będzie Raport z umów sprzedaży usług/towarów zawartych w danym miesiącu, 
opracowany przez IT-Guard oraz potwierdzony przez Partnera do 20 dnia następnego 
miesiąca w formie pisemnej lub elektronicznej. 
 

§ 4 
 

Niniejsza umowa może wiązać IT-Guard z Partnerem w sposób w niej opisany na takich 
samych warunkach jak Partnera z IT-Guard w przypadku gdyby to Partner zaoferował 
niniejsze warunki dla IT-Guard. 



  

                           
 

§ 5 
 
1.Umowa jest zawarta na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana z 
zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego. 
 
2.Wypowiedzenie to nie ma jednakże wpływu na prawo do otrzymania prowizji od umów 
i zamówień złożonych w trakcie trwania niniejszej umowy. 
 
3. W trakcie trwania umowy oraz w okresie 5 lat od jej zakończenia Partner zobowiązany 
jest bezwzględnie zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane od IT-Guard i 
jego partnerów w czasie obowiązywania niniejszej umowy i aż do czasu jej zakończenia. 
 
                                                                          

§ 6 
 
1. Klienci oraz Nowi Partnerzy zgłaszani przez Partnera będą przekazywani drogą 
elektroniczną na e-mail: serwis@it-guard.pl lub telefonicznie na nr +48 783-805-962. 
 
 
2. Partner  zobowiązany jest przekazać IT-Guard:  imię, nazwisko, nr telefonu osoby 
właściwej po stronie klienta oraz wszelkie niezbędne informacje mogące ułatwić 
pozyskanie przedmiotowego klienta.  
 
 
3. IT-Guard w trybie 7 dni roboczych realizuje przekazaną informację oraz przekazuje 
Partnerowi  aktualny status  sprawy drogą elektroniczną   na e-mail: ................................  
  
 
4. IT-Guard zobowiązuje się na każdym etapie realizowanych inwestycji w 
pierwszej kolejności uwzględniać produkty i usługi oferowane od Partnera. 
 

§ 7 
 

1. Wszelkie zmiany i dodatkowe ustalenia powyższej umowy wymagają formy pisemnej 
pod rygorem nieważności. 
 
2. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd 
Rejonowy właściwy dla miejsca siedziby IT-Guard. 
 
3. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

...........................................               ............................................ 

[ w imieniu IT-Guard]                      [w imieniu Partnera ] 

 


