CŁO - TŁUMACZENIA – SPEDYCJA

UMOWA
Zawarta w dniu:…………………………………...roku, pomiędzy :
Andrzejem Szczęśniakiem oraz Robertem Góźdź, prowadzących działalność gospodarczą w formie
spółki cywilnej tj. Agencję Celną Ekspert, z siedzibą przy ulicy Sądowej nr 10/2, 20-027 Lublin. Do
reprezentowania tego podmiotu uprawnieni są wspólnicy tej spółki: Andrzej Szczęśniak lub Robert
Góźdź, zwani dalej Zleceniobiorcą,

oraz
..........................................................................................................................................................……..
(nazwa podmiotu / imię i nazwisko osoby fizycznej)
..............................................................................................................................................................……..
(siedziba / adres zamieszkania osoby fizycznej)
……………………………………………………………………………………………………………………..………
(numerr NIP/REGON / numer PESEL)
…………………………………………………………………………………………………..............................
(adres poczty elektronicznej, na który będą przesyłane komunikaty celne – informacja obowiązkowa)
…………………………………………………………………………………………………………..
telefon kontaktowy
.................................................................................................................................................………….
reprezentowany(a) przez:
zwany(a) dalej Zleceniodawcą.
§1
Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje zlecenie świadczenia usług w imieniu Zleceniodawcy
w zakresie następujących czynności związanych z dokonywaniem obrotu towarowego z krajami nie
należącymi do Unii Europejskiej:
1) przygotowania niezbędnych dokumentów i dokonania zgłoszenia celnego,
2) wnoszenia wniosków podlegających rozpatrzeniu przez organy celne,
3) wnoszenia odwołań podlegających rozpatrzeniu przez organy celne.
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§2
Cena za usługę obowiązuje w chwili zlecenia wykonania usługi. Cennik dostępny jest na stronie
internetowej Zleceniobiorcy pod adresem: www.acekspert.eu w zakładce: Cennik usług A.C. Ekspert s.c.
i stanowi on integralną część przedmiotowej umowy.
Ceny zamieszczone w cenniku na stronie internetowej Zleceniobiorcy są cenami netto, do których
zostanie doliczony podatek VAT zgodnie ze stawką obowiązującą w chwili wykonania powierzonej usługi.
Ceny usług Zleceniobiorcy mogą być waloryzowane raz do roku, zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych GUS za rok poprzedni, opublikowany przez Prezesa GUS w
„Monitorze Polskim”. W przypadku braku takiego wskaźnika zastąpi go inny, najbardziej zbliżony
wskaźnik wskazany przez Zleceniobiorcą. Zmiana cen o wskaźnik GUS nie wymaga podpisania przez
strony aneksu do umowy. O ewentualnych cennika usług Zleceniodawca zostanie powiadomiony przez
Zleceniobiorcę droga elektroniczną
Podpisanie przez Zleceniodawcę niniejszej umowy stanowi pełną akceptację cennika usług A.C. Ekspert
s.c. dostępnej na stronie internetowej Zleceniobiorcy pod adresem: www.acekspert.eu w zakładce: Cennik
usług A.C. Ekspert s.c.

§3
1. Faktura za świadczoną przez Zleceniobiorcę usługę będzie wystawiana bezzwłocznie po wykonaniu
usługi.
2. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłacenia należności za usługę w terminie siedmiu dni od dnia
wystawienia faktury na konto mBank nr: 49 1140 2004 0000 3602 4163 2104 lub na inne konto
wskazane przez Zleceniobiorcę.
3. W razie opóźnienia w płatności Zleceniodawca zobowiązuje się uiścić Zleceniobiorcy zapłatę za
wykonaną usługę powiększoną o odsetki ustawowe, naliczone bez uprzedniego wezwania. Nadto,
Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić Zleceniobiorcy koszty windykacji i ryczałtową opłatę z
tytułu wezwania do zapłaty w kwocie 50 (pięćdziesiąt) zł.
4. Zleceniodawca oświadcza, że upoważnia Zleceniobiorcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu
osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT ze strony Zleceniodawcy.
§4
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Umowa zostaje zawarta na czas:
nieokreślony , a jej rozwiązanie następuje z zachowaniem
miesięcznego okresu wypowiedzenia,
określony, do dnia :

-

-

roku.

§5

INFORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ
UPRAWNIENIENIACH OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRYCH DANE AGENCJA CELNA EKSPERT
S.C. A.SZCZĘŚNIAK, R.GÓŹDŹ Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE ZBIERA I PRZETWARZA.
Agencja Celna Ekspert s.c. będzie przetwarzać Pani/Pana dane:
1. w celu wykonania umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to
niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1
lit b. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych),
2. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c.
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych)
3. w celach archiwizacyjnych danych osobowych na podstawie art. 51 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające Unijny Kodeks Celny,
4. na podstawie Pani/Pana zgody na marketing usług Agencji Celnej Ekspert s.c. zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem,
5. w zakresie w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia i
realizacji umowy z Agencją Celną Ekspert s.c., podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwa zawarcie i
realizacja umowy. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
6. podpisanie niniejszej umowy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez osobę fizyczna na
gromadzenie przez Administratora jej danych osobowych i przetwarzanie tych danych w zakresie wskazany
w § 6 pkt 1-3 tej umowy.
7. biuletyn informacyjny oraz stosowne wnioski w sprawie stosowania Przez Administratora
Danych Osobowych Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, są dostępne na stronie Agencji
Celnej Ekspert po adresem: www.acekspert.eu w zakładce
fizycznych (RODO)".danych osobowych osób fizycznych (RODO):
§6
3
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"Ochrona danych osobowych osób

1.

Zleceniobiorca może rozwiązać bez wypowiedzenia Umowę zawartą na czas oznaczony

lub

nieoznaczony jeśli Zleceniodawca nie dokona zapłaty w terminie.
2.

Zleceniodawca oświadcza, że wraz z podpisaną Umową przekaże Zleceniobiorcy kopie
dokumentów rejestrowych swojego przedsiębiorstwa.

3.

Zleceniodawca zobowiązuje się do bieżącego oraz niezwłocznego informowania Zleceniobiorcy o
wszelkich zmianach związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą Zleceniodawcy, w tym
o: zmianie siedziby przedsiębiorstwa, sposobu reprezentacji przedsiębiorstwa oraz innych istotnych
sprawach mających dla stron tej umowy znaczenie prawne. Zleceniodawca może uczynić to w
sposób tradycyjny, to jest za pośrednictwem listu poleconego wysłanego na adres korespondencyjny
Zleceniobiorcy: Agencja Celna Ekspert s.c., ul. Energetyków 24, 20-468 Lublin, lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lublin@acekspert.eu.

4.

Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności prawnej powstałej w związku z niedopełnieniem
obowiązku, do którego wykonania zobowiązał się Zleceniodawcy, o którym mowa w § 7 pkt 3
Umowy.

5.

W przypadku zlecenia AC Ekspert s.c. przygotowania zgłoszenia celnego, organizacji odprawy
celnej lub wykonania innych działań przez Zleceniodawcę, a następnie rezygnacja Zleceniodawcy
ze zlecenia, już po podjęciu przez AC Ekspert faktycznych działań zmierzających do wykonania
zleconej usługi, Zleceniodawca zobowiązuje się do pokrycia wszystkich kosztów wynikających ze
zlecenia wykonania usługi, zgodnie z obowiązującym cennikiem zaakceptowanym przez
Zleceniodawcę.

6.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem jej nieważności.

7.

Podpisanie przez strony przedmiotowej umowy powoduje wygaśniecie wszystkich umów zawartych uprzednio
między Zleceniodawcą i Zleceniobiorcą lub ich poprzednikami/następcami prawnymi i nie wymaga podpisania
przez strony aneksu do tych umów.

8.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron Umowy.

9.

Wszelkie spory wynikłe w związku z niewykonaniem, bądź nienależytym wykonaniem Umowy
będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zleceniobiorcy.

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Zleceniodawca
(Klient)
…………………………………



Zleceniobiorca
(Agencja Celna Ekspert)
……………………………............

SIEDZIBA - LUBLIN 20-027, ULICA SĄDOWA 10/2,
TEL/FAX: 81 511 16 77
ODDZIAŁ/ADRES KORESPONDENCYJNY LUBLIN 20-468,
ULICAENERGETYKÓW 24,
TEL/FAX:
81 749 02 53
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