UMOWA O WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ
zawarta dnia ........................... roku pomiędzy
WYDAWNICTWEM UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO,
działającym na rzecz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
reprezentowanym przez:
dyrektora Wydawnictwa – prof. UŚ dr. hab. Jana Jakóbczyka,
działającego z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Śląskiego,
zwanym dalej Zleceniodawcą,
a

...................................................
NIP ........................, REGON ......................,
z siedzibą w: ...............................................,
reprezentowaną przez:
.......................................................................................................................,
zwanym dalej Zleceniobiorcą.

§1
1. Na podstawie niniejszej umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się w ramach prowadzonej przez siebie
działalności gospodarczej do pozyskiwania klientów dla publikacji (zwanych dalej książkami) wydanych
nakładem Zleceniodawcy.
2. Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy książki do sprzedaży na podstawie faktur VAT, zgodnie
z potwierdzonym pisemnie zamówieniem.
3. Pisemne zamówienie Zleceniobiorcy powinno być zgodne z ofertą tytułową Zleceniodawcy, a wspólnie uzgodniona ilość zamawianych książek powinna zabezpieczyć płynną sprzedaż książek w okresie
obowiązywania umowy.
4.

Jako miejsce składowania książek wyznacza się adres miejsca siedziby Zleceniobiorcy,
tj...............................................................................................................................................

5. Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia nieodpłatnie akcji reklamowo-marketingowych książek
Zleceniodawcy na podstawie materiałów dostarczonych przez Zleceniodawcę.

§2
1. Ceną obowiązującą Zleceniobiorcę przy sprzedaży książek Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego klientom jest cena detaliczna (wydrukowana na 4. stronie okładki i w stopce książki) + aktualna stawka VAT.
2. Zleceniodawca udziela Zleceniobiorcy 23% rabatu od ceny detalicznej sprzedanych książek.

§3
1. Zleceniodawca będzie dostarczał Zleceniobiorcy książki zamówione przez niego przesyłką pocztową
lub w inny sposób uzgodniony na piśmie przez strony umowy.
2. Koszty dostarczenia zamówionych książek ponosi Zleceniobiorca.
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§4
1. Zapłata za zamówione książki następuje wg cen Zleceniodawcy (cena detaliczna pomniejszona o 23%
rabatu) przelewem na konto Zleceniodawcy:
ING Bank Śląski, Oddział w Katowicach
74 1050 1214 1000 0007 0000 7909
na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zleceniodawcę, w terminie 30 dni od daty jej wystawienia.
2. Zleceniodawca z tytułu opóźnienia przy regulowaniu faktur będzie liczyć odsetki ustawowe.

§5
1. Zleceniodawca zobowiązuje się do wymiany egzemplarzy wadliwie wydrukowanych.
2. Zamówione przez Zleceniobiorcę książki nie podlegają zwrotowi.

§6
1. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zleceniodawcy za powierzone mu książki.
Ryzyko utraty lub uszkodzenia książek przechodzi na Zleceniobiorcę z chwilą ich odbioru.
2. Zleceniobiorcę obciążają wszystkie koszty magazynowania, ubezpieczenia i sprzedaży książek.

§7
1. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy z tytułu prowadzenia dystrybucji książek Zleceniodawcy stanowi różnica pomiędzy ceną detaliczną książki a ceną określoną przez Zleceniodawcę w dowodzie dostawy
(marża handlowa w wysokości 23%). W trakcie obowiązywania umowy powyższe wynagrodzenie nie
może przekroczyć kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,
tj. 14 000 euro.

§8
*

1. Zleceniobiorca oświadcza, że jest/nie jest płatnikiem VAT upoważnionym do otrzymywania faktur
VAT, posiada numer NIP .......................... i upoważnia Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zleceniobiorcy.
*

niewłaściwe skreślić

§9
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony do 31 grudnia 2010 roku. Zmiany jej treści wymagają formy
pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności.
2. Do dnia 31 grudnia 2010 roku Zleceniobiorca dokona pełnego końcowego rozliczenia z wykonania niniejszej umowy oraz dokona pełnej wpłaty należności wynikającej z tego rozliczenia w w/w terminie.
3. Wypowiedzenie niniejszej umowy wymaga formy pisemnej i jest możliwe w terminie dwumiesięcznym.
4. Sprawy nie objęte niniejszym porozumieniem regulują przepisy Kodeksu Cywilnego, a ewentualne spory
rozstrzyga odpowiedni sąd w miejscu siedziby Zleceniodawcy.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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