UMOWA ZLECENIA

Zawarta w Poznaniu dnia …………………. roku pomiędzy:
(1)
DATAPAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w
Poznaniu przy ul. Serbskiej 4 (61-696), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000736127,
posiadającą numer NIP: 7831781179, REGON: 380519147, którą reprezentuje:
Mikołaj Dramowicz – Prezes Zarządu
zwaną dalej Zleceniobiorcą,
a
(2)
………………………………………………………………………………….. z siedzibą w
…………………………przy ul. ………………………………………………………………………
………………………………… wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego przez………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
pod
numerem KRS ……………………., posiadającą numer NIP:………………………………..
REGON: ………………………………………….., którą reprezentuje:
………………………………………………………
zwaną dalej Zleceniodawcą,
łącznie zwanymi dalej Stronami.

§1
Obowiązki Zleceniobiorcy
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przeprowadzenia analizy nagrań, opracowania raportu
oraz rekomendacji dotyczących usprawnień analizowanego procesu.
2. Powyższe zadania Zleceniobiorca będzie wykonywał osobiście lub przez osoby trzecie,
które wskazał. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonywane
przez osoby trzecie, którym powierzył wykonanie poszczególnych czynności na rzecz
Zleceniodawcy.

§2
Zakres analizy
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Analizą
objęty
zostanie
proces
....................................................................................................................................................
na stanowisku ........................................................................... z wyróżnieniem ........................
maszyn, ........................ pracowników w trakcie ........................ zmian roboczych trwających
........................godzin każda.
§3
Obowiązki Zleceniodawcy
1. Zleceniodawca udostępni Zleceniobiorcy nagrania obrazu analizowanego procesu poprzez
wgranie ich na dysk online DATAPAX poprzez link wskazany przez Zleceniobiorcę,
przekazanie danych dostępowych do systemu rejestrującego obraz lub w inny ustalony
sposób.
§4
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie na
podstawie
faktury
VAT
w
kwocie
…………………………………………
(słownie:…………………………………………………………………………………………….......)
netto, powiększonej o podatek VAT.
2. Wynagrodzenie określone w poprzednim punkcie będzie płatne na konto Zleceniobiorcy:
98 1240 6524 1111 0010 8861 9137 na podstawie faktury VAT w terminie 3 dni od jej
wystawienia przez Zleceniobiorcę.
3. Wynagrodzenie wyżej wymienione obejmuje całość honorarium należnego Zleceniobiorcy
na podstawie niniejszej Umowy.
§5
Określenie terminów
Wykonanie całości umowy nastąpi do dnia ………………………………………………. .
§6
Rozwiązanie Umowy
1. Rozwiązanie umowy następuje po wykonaniu usługi, zgodnie z terminem określonym w §5.
2. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron, ze skutkiem natychmiastowym,
jeśli któraś ze stron nie wywiązuje się z terminów i powierzonych zadań określonych w
niniejszej Umowie.
3. Rozwiązanie umowy przez Zleceniodawcę skutkuje zwrotem opłaconego wynagrodzenia
pomniejszonego o zrealizowane do momentu rozwiązania umowy prace przez Zleceniobiorcę.
§7
Poufność
1. Strony zobowiązują się zachować w całkowitej poufności wszelkie udostępnione informacje
dotyczące struktury i zasad funkcjonowania drugiej Strony, uzyskane w trakcie realizowania
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postanowień niniejszej Umowy (informacje handlowe, finansowe, techniczne, organizacyjne).
Wykorzystanie tych informacji może nastąpić jedynie w celu realizacji niniejszej Umowy.
2. Zleceniobiorca zapewni, iż udostępnione mu nagrania z kamer przemysłowych będą
przechowywane w bezpiecznych warunkach i w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób
nieupoważnionych.
3. W czasie trwania badania wizerunki osób na nagraniach są ściśle chronione. Nie są one
udostępniane podmiotom trzecim, a jedynie wykorzystywane do celów analizy procesu.
§8
Gwarancja
W celu zagwarantowania wysokiej jakości oferowanych przez firmę DATAPAX usług
peekawaste, w razie uzyskania od Zleceniodawcy materiałów i nagrań w jakości
uniemożliwiającej przeprowadzenie rzetelnej analizy, Zleceniobiorca poinformuje
Zleceniodawcę o zaprzestaniu przeprowadzenia badania i zobowiązuje się do zwrotu
zapłaconego mu wynagrodzenia.
§9
Postanowienia końcowe
1. W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą Umową, zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego.
2. Jakiekolwiek zmiany w treści niniejszej Umowy muszą być dokonane w formie pisemnej.
3. Na potrzeby niniejszej umowy Strony zrównują skutki oświadczeń złożonych w drodze
korespondencji elektronicznej (przy użyciu adresu …………………………………………………
dla Zleceniodawcy oraz mikolaj.dramowicz@datapax.pl dla Zleceniobiorcy) z formą pisemną.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.

…………………………………..
Zleceniodawca

…………………………………..
Zleceniobiorca
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