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UMOWA CZŁONKOWSKA 

 
Zawarta w dniu ….…………2015r. pomiędzy:   

 

Fundacją „START PRO” ul. Warszawska 34/10, 05-822 Milanówek, wpisana do rejestru KRS pod numerem 

0000512334, NIP: 529-180-39-00, reprezentowaną przez Prezesa Arnolda Lisa, 

zwaną dalej Fundacją, 

a 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. z siedzibą 

………………..…………………………………………………………………………….. ul……………………………………………………………..……, 

NIP ………………………………………………………, reprezentowana przez 

Pana/ią……………….…………………………….…………………………, 

zwanym dalej Partnerem. 

 

§1 

Przedmiot umowy 

 

Przedmiotem niniejszej Umowy jest członkostwo Partnera w Projekcie Zakupy z Polecenia (ZZP) 

prowadzonym przez Fundację „START PRO”. 

 

§2 

Podstawowe zasady realizacji umowy 

Zobowiązania Stron 

 

1. Fundacja zobowiązuje się do rozwijania projektu Zakupy z Polecenia w sposób profesjonalny i na 

zasadach określonych w polskim prawie oraz w oparciu o niniejszą umowę. 

2. Fundacja zobowiązuje się do unikania wewnętrznej konkurencji pomiędzy Partnerami w następujący 

sposób: zapewniając, że nie będzie przyjmować nowych Partnerów, którzy działają konkurencyjnie w 

bezpośredniej bliskości do aktualnych Partnerów w ich branży. W przypadku, gdy Partner posiada więcej 

niż jeden punkt sprzedaży niniejsze zobowiązanie dotyczy tylko tych punktów, które działają aktywnie w 

Projekcie, co oznacza prawo dla Fundacji do wprowadzenia nowych konkurencyjnych Partnerów. 

3. Integralną częścią Umowy jest Regulamin Zakupów z Polecenia. 

4. Partner, szczególnie, gdy jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wyraża zgodę na 

przetwarzanie swoich danych osobowych przez Fundację w zakresie koniecznym do wykonania umowy. 

5. Wyłączną własnością Fundacji jest pomysł, sposób jego realizacji, logotyp, hasło reklamowe, treść i 

wygląd pieczątki oraz sposób wizualizacji Zakupów z Polecenia wraz ze stroną internetową i funpagem na 

Facebooku – Partner w okresie trwania umowy uzyskuje prawo do korzystania z nich w zakresie 

określonym i uzgodnionym z Fundacją. 

6. Partner zobowiązuje się do: 

 aktywnego oferowania rabatów w ramach Projektu Zakupy z Polecenia,  

 pieczętowania paragonów lub innych dowodów zakupu,  

 zmiany ustawień kasy fiskalnej tak, aby pod nazwą firmy, w górnej części paragonu widoczny 

był napis „Zakupy z Polecenia”, 
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 aktywnego informowania klientów o Zakupach z Polecenia,  

 bieżącego nadzoru, wewnętrznego szkolenia i egzekwowania od swoich pracowników działań 

polegających na aktywnym informowaniu i oferowaniu rabatów w ramach projektu Zakupy z 

Polecenia 

 aktywnego udziału w lokalnych akcjach marketingowych (akcje integrujące lokalną 

społeczność, targi, kiermasze, festyny etc.). 

 dbania o najwyższą, jakość oferowanych produktów i/lub usług oraz jakość obsługi klienta. 

 

 

§3 

Płatności 

I. Płatności stałe 

1. Z tytułu rozpoczęcia członkostwa Partnera w Projekcie Zakupy z Polecenia będącym przedmiotem 

niniejszej Umowy, Partner zobowiązuje się do uiszczenia na rzecz Fundacji inicjacyjnej opłaty 

członkowskiej w kwocie 350 zł netto + 23% podatku VAT, czyli 430,50 zł (słownie: czterysta trzydzieści 

złotych, pięćdziesiąt groszy) brutto. 

2. W ramach inicjacyjnej opłaty członkowskiej Partner otrzymuje Pakiet Promocyjny na czas jednego roku: 

 Wpis na stronie zakupyzpolecenia.pl i w ulotce ZZP, w formie modułu zawierającego 

informacje o Partnerze tzn. logo, nazwa, adres, telefon, adres strony internetowej i e-mail 

oraz wysokość rabatu, którego udziela klientom w ramach inicjatywy Zakupy z Polecenia; 

 Wpis w portalu społecznościowym Facebook na funpage`u Zakupy z Polecenia 

 Przygotowanie przez grafika modułu informacyjnego 

 Pakiet ulotek lub innych aktualnych wydawnictw informacyjnych; 

 Naklejki na witrynę/drzwi wejściowe informujące, że firma jest Partnerem inicjatywy; 

 Plakaty informacyjne, Regulamin; 

 Pieczątkę z nazwą Projektu „Zakupy z Polecenia” 

 Bieżące: utrzymanie strony internetowej, serwera, obsługa informatyczna 

 Wsparcie merytoryczne w zakresie rozwoju lokalnej inicjatywy Zakupy z Polecenia 

3. Opłata stała za każdy następny rok członkostwa wynosi 350 zł netto + 23% podatku VAT, czyli 430,50 zł 

(słownie: czterysta trzydzieści złotych, pięćdziesiąt groszy) brutto, w której zawiera się: 

 Wpis na stronie zakupyzpolecenia.pl i w ulotce ZZP, w formie modułu zawierającego informacje 

o Partnerze tzn. logo, nazwa, adres, telefon, adres strony internetowej i e-mail oraz wysokość 

rabatu, którego udziela klientom w ramach inicjatywy Zakupy z Polecenia; 

 Wpis w portalu społecznościowym Facebook na funpage`u Zakupy z Polecenia 

 Bieżące: utrzymanie strony internetowej, serwera, obsługa informatyczna 

 Wsparcie merytoryczne w zakresie rozwoju lokalnej inicjatywy Zakupy z Polecenia 

 Szkolenia dla przedsiębiorców i pracowników w preferencyjnych cenach m.in. z zarządzania, 

obsługi klienta, sprzedaży, dostosowane do aktualnych potrzeb firm członkowskich, realizowane 

przez trenerów biznesu z wieloletnim doświadczeniem. 

 W przypadku uzyskania dofinansowania z Funduszy Europejskich możliwość organizacji szkoleń 

współfinansowanych z Funduszy Europejskich. 

4. Za każdy kolejny punkt handlowo-usługowy jednego Partnera opłata stała roczna wynosi 150 zł netto + 

23% podatku VAT 
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5. Termin płatności przez Partnera opłaty na rzecz Fundacji wynosi 3 dni od daty doręczenia faktury pro 

forma. 

 

II. Płatności uzupełniające 

6. W momencie wyczerpania nakładu ulotek lub innych aktualnych wydawnictw informacyjnych i 

reklamowych z Pakietu Promocyjnego Fundacja dokona dodruku. Koszt dodruku ulotek jest dzielony 

solidarnie między wszystkich Partnerów inicjatywy w Powiecie Chodzieskim. Wysokość tego kosztu dla 

jednego Partnera uzależniona jest od ilości zgłoszonych do inicjatywy punktów handlowo-usługowych i 

wielkości uzgodnionego nakładu. 

7. W sytuacji zapotrzebowania na więcej niż 1 pieczątkę i/lub konieczności wykonania nowej z powodu np. 

zużycia aktualnie posiadanej Partner pokrywa koszt wykonania. 

8. Jeśli Partner zgłosił więcej niż jeden punkt handlowo-usługowy, opłata uzupełniająca jest mnożona przez 

ich ilość. 

9. Lokalni Partnerzy inicjatywy w Powiecie Chodzieskim mają prawo do zamówienia poprzez Fundację 

zakupu usług reklamowych i promocyjnych do użycia na terenie Powiatu Chodzieskiego w uzgodnionym 

przez siebie zakresie i formie, której koszt poniosą solidarnie. 

 

III. Płatności na rzecz rozwoju projektu 

10. Od Partnera oczekujemy przekazania darowizny na rzecz Fundacji na jej działalność statutową w 

wysokości od 0,1% do 0,2% dochodu, w miarę swoich możliwości finansowych. Taka darowizna może być 

zaliczona, jako koszt prowadzonej działalności. 

11. Fundacja z przekazanych dotacji realizuje działania promocyjne na rzecz projektu Zakupy z Polecenia i 

uczestniczących w nim Partnerów: 

 reklama projektu 

 działania środowiskowe,  

 współpraca z lokalnymi władzami i samorządem,  

 informacje medialne w prasie, radiu, telewizji oraz Internecie,  

 organizacja spotkań, targów, wystaw  

 udział w lokalnych imprezach kulturalnych i handlowych 

 realizacja wkładu własnego w projekty współfinansowane ze środków unijnych 

 pokrycie kosztów opracowywania wniosków na projekty współfinansowane ze środków 

unijnych 

 

§4 

Rozwiązanie i zmiana umowy 

 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony 12-tu miesięcy. Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu 

na okres kolejnych 12 miesięcy chyba, że którakolwiek ze stron wypowie ją nie później niż na 30 dni 

przed upływem okresu trwania umowy. 

2. Fundacja może rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia lub zawiesić świadczenie 

usługi w przypadku zalegania przez Partnera z płatnościami przez okres dłuższy niż 14 dni. 

3. Umowa może być rozwiązana w trybie natychmiastowym w przypadku łamania zasad Regulaminu 

Zakupów z Polecenia i/lub postanowień niniejszej umowy. 
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4. W przypadku braku realizacji zobowiązań określonych w §2 ust. 6 Fundacja zastrzega sobie prawo do 

jednostronnego wypowiedzenia umowy i/lub przyjęcia konkurencyjnego Partnera. 

5. W przypadku rozwiązania umowy członkowskiej przez Partnera przed terminem jej wygaśnięcia nie 

stosuje się proporcjonalnego zwrotu poniesionych wydatków. 

6. W przypadku rozwiązania umowy Partner zobowiązuje się do usunięcia wszystkich oznaczeń inicjatywy 

Zakupy z Polecenia, czyli naklejek, plakatów, ulotek, niepieczętowania paragonów pieczątką Zakupy z 

Polecenia oraz przeprogramowania kasy fiskalnej, aby na paragonie nie był widoczny napis Zakupy z 

Polecenia w terminie 7 dni od daty rozwiązania umowy. Za niezastosowanie się Partnera do powyższych 

zapisów kara umowna wynosi 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych). 

7. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

8. Partner potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, o którym mowa w §2 ust. 3 i akceptuje 

wszystkie jego postanowienia. Jednocześnie Partner oświadcza, iż publikację przez Fundację Regulaminu 

na stronie Zakupy z Polecenia, uznaje za skuteczną i wystarczającą formę doręczenia mu i zobowiązuje 

się do bieżącego zapoznawania się z tymi dokumentami. 

 

§5 

 

1. W przypadku sporu pomiędzy stronami będą one starały się rozwiązać go polubownie. Jeżeli jednak 

strony nie dojdą do porozumienia sądem właściwym będzie sąd odpowiedni dla siedziby Fundacji. 

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

 

 

  
                             

   Partner              Fundacja 
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Lokalna Inicjatywa Społeczna „Zakupy z Polecenia”  
  

REGULAMIN 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Organizatorem Projektu „Zakupy z Polecenia” zwanego dalej „Projektem” jest Fundacja 
„Start Pro”, zwana dalej Organizatorem. 

1.2. Regulamin określa zasady funkcjonowania Użytkowników (klientów) Organizatora i Partnerów 
uczestniczących w Projekcie. 

1.3. Celem Projektu jest docenienie grupy stałych klientów, zwanych dalej Użytkownikami poprzez 
zaoferowanie im wartości dodanej w podziękowaniu za ich przywiązanie do lokalnego rynku 
sprzedaży usług i produktów oferowanych przez Firmy Członkowskie Projektu (dalej zwane 
Partnerami). 

1.4. Uczestnictwo w Projekcie jest całkowicie dobrowolne. 
1.5. Projekt funkcjonować będzie przez czas nieokreślony, od czerwca 2014 roku do odwołania 

przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia działalności Projektu w 
dowolnym momencie, o czym poinformuje Użytkowników i Partnerów na stronie internetowej 
www.zakupyzpolecenia.pl. z czterotygodniowym wyprzedzeniem.  

1.6. Regulamin i informacje na temat Projektu udostępniane są  od miesiąca czerwca 2014 na 
stronie internetowej www.zakupyzpolecenia.pl oraz w Informatorze dostępnym w punktach 
handlowych Partnerów Projektu. 

1.7. Korzyści wynikające z Projektu nie podlegają wymianie na gotówkę w jakimkolwiek stosunku.  
 

2. DOKUMENTY DOKONANYCH TRANSAKCJI 
2.1. Projekt funkcjonuje w oparciu o wydane dokumenty sprzedaży: paragony, kwity lub inne 

wystawione przez Partnerów opatrzone stosownym stemplem o zastrzeżonym wzorze graficznym. 
2.2. Dokumenty sprzedaży honorowane są przez wszystkich Partnerów Projektu, których lista 

opublikowana jest na stronie internetowej www.zakupyzpolecenia.pl oraz w Informatorze. 
2.3. Dokument sprzedaży uprawnia do korzystania ze specjalnej, aktualnej w danym momencie 

specjalnej oferty cenowej i rabatowej na towary i usługi u Partnerów Projektu. 
 

3. ADRESACI PROJEKTU 
3.1. Użytkownikiem Projektu może być osoba fizyczna, wyłącznie pełnoletnia, która posiada pełną 

zdolność do czynności prawnych. 
3.2. W celu przystąpienia do Projektu należy: zapoznać się z Regulaminem Programu oraz odebrać 

pierwszy dokument sprzedaży opatrzony stosownym stemplem o zastrzeżonym wzorze graficznym 
co oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. 

 
4. WYKORZYSTANIE SPECJALNEJ OFERTY RABATOWEJ I CENOWEJ 

4.1. Partnerzy Projektu są zobowiązani do sprzedaży swych usług i produktów tylko tym 
Użytkownikom, którzy zgłoszą u nich chęć skorzystania z Projektu. 

4.2. Dokument sprzedaży otrzymany od jednego Partnera (opatrzony stosownym stemplem lub 
nadrukiem „Zakupy z Polecenia) należy przechować do chwili dokonania ponownego zakupu u 
kolejnego Partnera Projektu. 

4.3. Opieczętowany dokument sprzedaży należy zgłosić podczas dokonywania zakupu u kolejnego 
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Partnera w momencie rozpoczęcia wyliczania należności. Zgłoszenie przez Użytkownika zamiaru 
skorzystania z specjalnej oferty cenowej i rabatowej po wydrukowaniu dokumentu sprzedaży nie 
będzie honorowane. 

4.4. Dokument sprzedaży należy pozostawić u Partnera, u którego został wykorzystany, 
jednocześnie otrzymuje się nowy do dalszego wykorzystania. 

4.5. Dokument sprzedaży jest ważny przez 30 dni kalendarzowych od daty jego wystawienia, po 
upływie 30 dni traci swą ważność i już nie uprawnia do specjalnej oferty cenowej i rabatowej. 

4.6. Nie można wykorzystać Dokumentu sprzedaży u tego samego Partnera, od którego pochodzi – 
konieczny jest zakup u innego Partnera Projektu. 

4.7. Specjalna oferta rabatowa i cenowa „Zakupy z Polecenia” nie łączy się z innymi promocjami i 
rabatami udzielanymi przez Partnera. 

 
5. OFERTA PROGRAMU 

5.1. Oferta Projektu obejmuje gwarancję atrakcyjnej ceny na zakup towarów bądź usług w Firmach 
Projektu. 

5.2. Dokument sprzedaży uprawnia do korzystania ze specjalnej, aktualnej w danym momencie 
oferty cenowej i rabatowej na towary i usługi u Partnerów Projektu. 

5.3. Użytkownik posiadający Kartę Seniora może skorzystać z dodatkowych rabatów (u części 
Partnerów) – tylko wraz z oznakowanym pieczęcią lub nadrukiem Zakupy z Polecenia dokumentem 
sprzedaży. 

5.3. Zakres premiowanych usług oraz wysokość oferty rabatowej jest ustalana przez Partnera, a 
maksymalna jej wysokość jest ogłoszona na stronie internetowej Organizatora oraz w Informatorze. 
Wysokość rabatów na poszczególne towary i usługi określa Partner programu wywieszając w swoim 
punkcie handlowym odpowiedni regulamin; dotyczy to również Karty Seniora. 

 
6. REKOMENDACJE 

 6.1. Zarówno Użytkownicy jak i Partnerzy mają prawo rekomendować nowe lokalne 
przedsiębiorstwa do udziału w Projekcie. 

 
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

   7.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich Użytkowników i Partnerów 
Projektu. 
   7.2. Organizator dokonuje zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie jednostronnie 

powiadamiając o zmianach na 7 dni przed ich wejściem w życie poprzez umieszczenie nowej treści 

Regulaminu na stronie internetowej Organizatora. 


