KURSY. SZKOLENIA. DORADZTWO.

Umowa na przeprowadzenie
szkolenia zamkniętego
Zawarta dnia ……………………………… pomiędzy:
…………………………………………………………………………………….…………..……
(nazwa podmiotu zamawiającego szkolenie wewnętrzne)

z siedzibą: …………………………………………………………………….……….……….…..
(adres zamawiającego)

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym: ……………………………………….………….………..
…………………………………………………………………………………….……….……….
(sąd dla miasta, wydział sądu, numer KRS)

reprezentowany przez: ……………………………………………………………………………..
zwanego w dalszej części umowy Zleceniodawcą,
a
POLBI Sp. z o.o. z siedzibą Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie
Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem KRS
0000158253, NIP: 526-00-33-660, reprezentowaną przez: Andrzeja Kanię - Prezesa, w dalszej
części zwanej Zleceniobiorcą.
§1
Warunki współpracy
1. W ramach niniejszej umowy
i przeprowadzenia szkolenia.

Zleceniobiorca

zobowiązuje

się

do

zorganizowania

2. Szkolenie z zakresu: ……………………………..…………………………………..………….
(tematyka i zakres szkolenia)

3. Szkolenie poprowadzi: ……………………………..……………………………..……………..
(imię i nazwisko wykładowcy)
4.

Grupa uczestników szkolenia obejmuje …… osób wskazanych przez Zleceniodawcę.

5.

Terminy i miejsce kursu: ……………………………..…………………………………………
(data i miejsce szkolenia)

6.

Czas trwania kursu: ………………………………………………..……………………………
(ilość dni, liczba godzin szkolenia)

7.

Miejsce szkoleniowe zapewnia Zleceniodawca.

8.

Autorskie materiały dydaktyczne oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zapewnia
Zleceniobiorca.
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§2
Wynagrodzenie
1. Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy za zrealizowaną usługę ………..… (słownie:
………………………………………………………………. .
2. Należność płatna będzie po wykonaniu usługi w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury VAT,
na konto:
mBank S.A. 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336
§3
Pozostałe postanowienia
1. Warunkiem przystąpienia do realizacji usługi szkoleniowej jest przekazanie zleceniobiorcy
na dwa dni przed ustalonym terminem szkolenia podpisanego egzemplarza umowy na
przeprowadzenie szkolenia zamkniętego.
2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron umowy.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają zgody obu stron w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowę zastosowanie mają odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
5. Wszelkie spory wynikające z wykonania niniejszej umowy i w związku z nią, podlegać będą
sądowi właściwemu ze względu na siedzibę firmy POLBI Sp. z o.o.

…………………………… ………
Zleceniodawca

……………………………..……
Zleceniobiorca
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