
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY 
 

zawarte dnia ................................................................................, w .................................................................................... pomiędzy: 

 

MARKIZETA Solarscy Spółką Jawną, ul Jana Pawła II 128, 39-451 Skopanie, NIP:8671931161, REGON: 830459322, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie pod numerem KRS: 0000207630, reprezentowa-

ną przez ....................................................................................................................................................................................................................., zwaną 

dalej Sprzedawcą a  ..............................................................................................................................................................................................................

(podmiot, adres, NIP, REGON, KRS) .............................................................................................................................................................................. 

reprezentowanym(ą) przez ........................................................................................................................................zwanym(ą) dalej Nabywcą. 

 

WPROWADZENIE 

Działając dla osiągania obustronnego zysku ze sprzedaży tkanin oraz artykułów konfekcyjnych z kolekcji „Lemoon House”, 

zwanych dalej Artykułami, stanowiącej markę Sprzedawcy, Strony zawierają Porozumienie o współpracy handlowej, zwa-

ne dalej Porozumieniem, następującej treści: 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Sprzedawca będzie sprzedawał Nabywcy Artykuły, zgodnie ze składanymi w toku współpracy zamówieniami. 

2. Nabywca będzie kupował od Sprzedawcy Artykuły i odsprzedawał je Klientom w ramach prowadzonej przez 

siebie działalności gospodarczej, w lokalu pod adresem: ....................................................................................................................

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

EKSPOZYTOR/ ZESTAW PRÓBNIKÓW 

3. Na potrzeby skutecznej promocji i efektywnej sprzedaży Artykułów Nabywca kupuje  od Sprzedawcy 

Ekspozytor, składający się ze stojaka oznaczonego marką „Lemoon House” oraz zestawu próbników tkanin.  

W przypadku nabycia zestawu próbników tkanin bez stojaka zapisy Porozumienia dotyczące Ekspozytora stosuje 

się odpowiednio, z zastrzeżeniem pkt. 4 i 13.  

4. Strony ustalają koszt Ekspozytora na kwotę 2.000 zł (słownie: dwa tysiące) netto. Płatność nastąpi w ciągu

…....................................................………… dni od doręczenia faktury VAT, na wskazany na fakturze nr rachunku. 

5. W skład zestawu wchodzi nie mniej niż 30 (słownie: trzydzieści) próbników.  

6. W celu zapewnienia Klientom Nabywcy dostępnych i najnowszych Tkanin, Sprzedawca uprawniony będzie za

pośrednictwem swojego przedstawiciela handlowego lub managera marki do dokonywania zmian w Ekspozytorze, 

polegających na wymianie, dodawaniu i usuwaniu próbników oraz kart informacyjnych. Zmiany będą dokonywane 

po uprzednim telefonicznym lub emailowym poinformowaniu Nabywcy. Dokonywanie zmian odbywać się będzie 

w sposób możliwie najmniej uciążliwy dla Nabywcy.  Koszt dokonywanych zmian obciążać będzie Sprzedawcę. 

7. Zmian, o których mowa w pkt. 6 dokonywać może Nabywca w porozumieniu 

ze Sprzedawcą. Próbniki i karty informacyjne do dodania lub podmiany mogą być doręczane przez Sprzedawcę za 

pośrednictwem kuriera, na koszt Sprzedawcy. 



WIZERUNEK MARKI „LEMOON HOUSE” 

8. Strony będą czynić starania o budowanie pozytywnego wizerunku marki „Lemoon House”. 

9. Nabywca ustawi Ekspozytor w dobrze dostępnej dla Klientów, widocznej i odpowiednio oświetlonej części

sklepu. Nabywca nie będzie zasłaniał Ekspozytora innymi elementami ekspozycji sklepowej. 

10. Na Ekspozytorze znajdować się będą jedynie próbniki marki „Lemoon House”. 

RABAT STAŁY 
11. Sprzedawca zobowiązuje się udzielać bonifikat na belkowy zakup Tkanin w wysokości 50 %. 

12. Sprzedawca zobowiązuje się udzielać bonifikat na kuponowy zakup Tkanin w wysokości 45%.

13. Sprzedawca zobowiązuje się udzielać bonifikat na artykuły konfekcyjne w wysokości 45%.

 

RABAT OBROTOWY 

14. Sprzedawca zobowiązuje się zwrócić Nabywcy koszt zakupu Ekspozytora, poprzez udzielenie rabatu 

w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące) netto na zakup dowolnych Tkanin. 

15. Rabat będzie udzielony, jeśli obrót Artykułami przez Nabywcę przekroczy kwotę 60.000 zł 

(słownie: sześćdziesiąt tysięcy) netto, liczoną w okresie 24 (słownie: dwudziestu czterech) miesięcy od dnia za-

warcia Porozumienia. Realizacja rabatu będzie możliwa w ciągu 6 (słownie: sześciu) kolejnych miesięcy, liczonych 

od chwili uzyskania prawa do rabatu. 

16. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odebrania stojaka w przypadku naruszania wizerunku marki przez 

Nabywcę lub gdy uzna obrót Artykułami za niewystarczający. W takim przypadku Nabywcy zostanie wystawiona 

faktura korygująca na kwotę, którą zapłacił za Ekspozytor i próbniki.

 

OKRES AKTUALIZACJI PRÓBNIKÓW 

17. Sprzedawca zobowiązuje się serwisować Ekspozytor poprzez aktualizację próbników tkanin

przez okres 24 (słownie: dwudziestu czterech) miesięcy od dnia zawarcia Porozumienia. 

18. W 23 (słownie: dwudziestym trzecim) miesiącu realizacji Porozumienia Strony przystąpią 

do rozmów o przedłużeniu współpracy na dalszy okres. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

19. Strony ustalają, że w zakresie nieobjętym Porozumieniem, składanie i realizacja zamówień, płatności, odbiór 

towaru, reklamacje, zwroty i pokrywanie kosztów transportu odbywać się będą na podstawie regulaminu hurtow-

ni internetowej iCenter MARKIZETA, a w przypadku braku unormowania w regulaminie - na podstawie ogólnych 

zasad zwrotów oraz reklamacji jakościowych i ilościowych obowiązujących u Sprzedawcy. 

20. Możliwe nieporozumienia powstałe w toku współpracy Strony będą wyjaśniać niezwłocznie, 

w sposób uwzględniający interesy obu stron oraz nienaruszający wizerunku marki. 

21. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

22. Zmiany Porozumienia będą dokonywane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

.................................................................
(podpis, pieczątka Nabywcy)  

.................................................................
(podpis, pieczątka Sprzedawcy)


