
UMOWA WSPÓUMOWA WSPÓUMOWA WSPÓUMOWA WSPÓŁPRACY HANDLOWEJŁPRACY HANDLOWEJŁPRACY HANDLOWEJŁPRACY HANDLOWEJ 

 
 
Zawarto w dniu ….....................(data) roku  w …............................................... (miejscowość) umowę 
współpracy pomiędzy: 

1. Firmą …......................…........................................................., z siedzibą w …................. 
............................................................. (adres), o numerze NIP …................................. 
oraz numerze KRS/wpisu do CEIDG …......................................................................., 
reprezentowaną przez ….............................................................................. (imię i nazwisko), 
zwaną w treści umowy Dostawcą, a  

 
2.  Firmą …................................................................................., z siedzibą w …................. 

....................................................................(adres), o numerze NIP .. ….............................. 
oraz numerze KRS/wpisu do CEIDG …......................................................................., 
reprezentowaną przez ….............................................................................. (imię i nazwisko), 
zwaną w treści umowy Dystrybutorem, 

 
umowę następującej treści: 
 

§ 1 

Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie warunków sprzedaży Dystrybutorowi wyrobów 
udostępnianych przez Dostawcę oraz ich dalsze rozprowadzanie, już przez Dystrybutora na 
terenie …...........................…...........................(kraj/województwo), na rzecz osób trzecich. 
 

§ 2 

Dystrybutor zobowiązuje się do zakupu u Dostawcy produktów firmy …........................................ 
…..................................... (nazwa producenta) zawartych w ofercie handlowej Dostawcy 
(stanowi załącznik nr 1), a następnie zobowiązuje się oferować je osobom trzecim zgodnie  
z zapisami niniejszej umowy.  

§ 3 

Dostawca gwarantuje niezmienność cen w okresie trwania umowy. 
 

§ 4 

1) W przypadku gdy Dystrybutor w okresie trwania umowy osiągnie średni obrót produktami 
Dostawcy w wysokości …........................ zł (słownie:.................................................................. 
............................................................................) umowa zostanie przedłużona na kolejne …...... 
miesięcy. 
 
2) W przypadku gdy obrót będzie niższy niż w punkcie 1) Dostawca może rozwiązać umowę z 
…................................................... okresem wypowiedzenia.  
 

 



 § 5 

Dystrybutor zobowiązuje się dostarczyć zamówienie drogą …....................................................... 
Potwierdzeniem przyjęcia zamówienia będzie wystawiana i przesłana drogą elektroniczną 
faktura pro forma. 
Podstawą realizacji zamówienia jest otrzymanie przez Dostawcę zaliczki w wysokości ….....% 
wartości zamówienia.  
Po otrzymaniu wpłaty dostawa będzie zrealizowana w terminie ......... dni od dnia wpływu 
zaliczki na konto Dostawcy.  
 

 § 6 

Dostawca oświadcza iż jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. 
 
Z tytułu każdorazowej otrzymanej zaliczki Dostawca zobowiązuje się wystawić fakturę 
zaliczkową a podczas wydania produktów fakturę końcową.  
 

 § 7 

Ilość i jakość wydanych produktów Dystrybutor ma obowiązek sprawdzić przy ich wydaniu przez 
Dostawcę. Reklamacje zgłaszane po dniu w którym dokonano dostawy nie będą uwzględniane 
przez Dostawcę.  

 
 § 8 

Umowa zostaje zawarta na okres od …...................... r. do …...................... r.   
 

 § 9 

Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
 

 § 10 

Jeżeli warunki umowy nie zostaną dotrzymane każda ze stron może wypowiedzieć umowę w 
terminie natychmiastowym. 
 

 § 11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  
 
 
 
 
…..................................                                                                           ..................................... 
   (podpis Dostawcy)                                                                                 (podpis Dystrybutora) 
 


