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UMOWA ZLECENIA

z dnia …......... 

Na mocy niniejszej umowy zawartej w Lublinie pomiędzy:

1)  …………………………..,  zam.................................,  prowadzącym  działalność  gospodarczą 

pod  nazwą  …………………………………,  ul.  ….........................,  NIP............................. 

(„Zleceniodawca”) oraz

2)  Aleksandrem  Kunickim  prowadzącym  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  Lubelskie 

Kancelarie – Aleksander Kunicki Kancelaria Radcy prawnego, ul. Chopina 5/1, 20-026 Lublin, 

NIP 7122487194, („Kancelaria”)

Strony uzgadniają co następuje : 

§ 1.

1. Zleceniodawca  powierza  Kancelarii  realizację  usługi  w  postaci  opracowania  informacji 

prawnej dotyczącej prowadzenia sprzedaży konsumenckiej przez Internet.

2. Przedmiot zlecenia obejmuje: 

a) opracowanie treści regulaminu dotyczącego praw konsumentów - zgodnie z wymogami 

przepisów  ustaw:  Kodeks  cywilny,  o  ochronie  niektórych  praw  konsumentów  oraz  o 

odpowiedzialności  za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,  o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną, 

b)  opracowanie  informacji  prawnej  dotyczącej  zastrzeżenia  praw  autorskich  do  zdjęć 

widocznych na aukcjach oraz konsekwencji naruszenia dóbr osobistych Zleceniodawcy 

przez kontrahentów,

c) opracowanie projektu pisma dla konsumentów o odstąpieniu od umowy - wymaganego 

dla sprzedaży dokonywanej na odległość,

d) omówienie projektów objętych pkt a) - c) wraz z zaleceniami i opisem problematyki 

ponoszenia kosztów przesyłki przy odstąpienia od umowy przez konsumenta.

3. Kancelaria  dokona czynności  objętych przedmiotem zlecenia  na podstawie  informacji  lub 

dokumentacji przedłożonej przez Zleceniodawcę i w oparciu o poczynione z nim ustalenia 

faktyczne. 

4. Kancelaria świadczy usługi prawne w sposób wymagany dla umowy starannego działania i 

profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności w zakresie doradztwa prawnego oraz w 

oparciu o stan prawny aktualny na datę wydania przedmiotu zlecenia. 

5. Kancelaria  może  powierzyć  realizację  części  Umowy  innym  osobom,  w  tym  swoim 

pracownikom i współpracownikom.



§ 2.

1. Z tytułu realizacji Umowy Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić Kancelarii wynagrodzenie 

ryczałtowe  w  wysokości  …..............,  płatne  na  podstawie  wystawionej  przez  Kancelarię 

faktury VAT;  wskazany na fakturze termin płatności wynagrodzenia wynosić będzie 7 dni 

kalendarzowych. Kancelaria wystawi fakturę w dacie wydania przedmiotu zlecenia. 

2. W związku z realizacją Umowy Zleceniodawcą wpłaci na rachunek Kancelarii tytułem zaliczki 

kwotę …............. w terminie 3 dni od daty podpisania niniejszej Umowy.

§ 3

1. Realizacja przedmiotu zlecenia nastąpi w terminie …........ od daty podpisania Umowy przez 

obie Strony.

2. Wydanie  projektów  i  informacji  objętych  przedmiotem  zlecenia  nastąpi  w  formie 

elektronicznej  w  postaci  edytowalnego  pliku  tekstowego,  który  zostanie  wysłany  na 

następujący adres poczty e-mail Zleceniodawcy : ….............................

3. Zleceniodawca może rozszerzyć przedmiot zlecenia i zlecić Kancelarii prace dodatkowe po 

ustaleniu  nowych warunków i  odpłatności  w drodze aneksu do  Umowy,  który  może być 

zawarty w drodze negocjacji prowadzonych za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

§ 4

1. Kontakt  pomiędzy  stronami  może  odbywać  się  za  pośrednictwem  poczty  e  -mail,  z 

wykorzystaniem  adresów  :  dla  Kancelarii  –  akunicki@lubelskiekancelarie.pl  ;  dla 

Zleceniodawcy - …..................................

2. Wszelkie zmiany niniejszej  Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, 

chyba że co innego zastrzeżono w jej treści. 

3. Strony  zobowiązują  się  do  zachowania  w  poufności  informacji  uzyskanych  w  wyniku 

realizacji  niniejszej  Umowy, przy czym Zleceniodawca wyraża zgodę na powoływanie się 

przez  Kancelarię  w  ramach  prowadzonej  publicznej  działalności  marketingowej  na  fakt 

zawarcia i realizacji niniejszej Umowy, ze wskazaniem jej stron i przedmiotu. 

4. Zlecenie  wygasa  wskutek  śmierci  Stron  lub  utraty  przez  nie  zdolności  do  czynności 

prawnych.  

5. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

Zleceniodawca Kancelaria

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


