
………………………………, dnia…………………………
(miejscowość, data)

UMOWA KOMISU

zawarta w dniu …………………………………. w ………………………………….

pomiędzy:

1. ………………………………………………………………..,

z siedzibą w …………………………………………………..,

nr REGON/NIP ………………………………………………..,

reprezentowanym przez ……………………………………..,

zwanym dalej Komisantem,

a Panem/-ią:

2. ……………………………………………………………….,

zamieszkałym/-ą w ………………………………………….,

nr PESEL ………………………………………………….….,

zwanym/-ą dalej Komitentem.

§ 1

Komisant zobowiązuje się do sprzedaży komisowej środków materialnych:

1. Nazwa/gatunek:

…………………………………………………………………………………………
………………

2. Ilość:

…………………………………………………………..………………………………
………………………………

3. Cena minimalna (PLN):

….………………………………………………………………………………………
…..

4. Stan faktyczny:

………………..………………………………………………………………….……
………………..

5. Uwagi:

……………………………….…………………………………………………………
…………………………….

które otrzymał od Komitenta.



§ 2

1. Strony ustalają, że Komisant może sprzedać powyżej wymienione rzeczy w cenie

wyższej niż minimalna, ale podwyższenie ceny nie może przekroczyć …………. %

ceny minimalnej.

2. Jeśli dojdzie do sprzedaży rzeczy oddanej w komis po cenie wyższej niż minimalna,

wówczas różnica pomiędzy ceną sprzedaży a ceną nominalną będzie wypłacona

Komitentowi.

§ 3

Komitent oświadcza, że oddane w komis rzeczy stanowią jego wyłączną własność.

§ 4

W chwili przejęcia towarów od Komitenta Komisant ponosi pełną odpowiedzialność za ich

ewentualne uszkodzenia lub kradzież. Aby zminimalizować własne ryzyko, właściciel komisu

ma prawo do ubezpieczenia ww. rzeczy.

§ 5

1. Za swoją pracę Komisant zostanie wynagrodzony. Wynagrodzenie to przyjmie postać
prowizji wypłaconej mu przez Komitenta.

2. Wysokość prowizji wynosi ………..% ceny sprzedaży. Zostanie ona wypłacona w

kwocie brutto (będzie zawierać należny podatek VAT).

3. Prowizja zostanie wypłacona w gotówce/przelana na konto bankowe właściciela

komisu nie później niż po upływie ……. dni od sprzedaży.

4. Sprzedaż dokonana przez Komisanta zostanie potwierdzona za pomocą faktury VAT.

§ 6

1. Jeśli Komisant nie sprzeda powierzonej mu rzeczy w ciągu ………. dni/miesięcy od

zawarcia niniejszej umowy, będzie miał on prawo wezwać Komitenta do odbioru jego

własności. Odbiór ten powinien nastąpić nie później niż w ciągu …………… dni od

wezwania.

2. Jeśli Komitent nie odbierze rzeczy w terminie, Komisant będzie miał prawo odesłać
ją do Komitenta na jego koszt i ryzyko.

§ 7

1. Umowa przestaje obowiązywać z końcem okresu, na jaki została zawarta, chyba, że

któraś ze stron postanowi inaczej.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy powinny mieć charakter pisemny.

§ 8

1. Postanawia się, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie

mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.



2. Sądem właściwym do rozwiązywania ewentualnych sporów pomiędzy stronami jest:

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………
(nazwa i adres właściwego sądu)

§ 9

Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze

stron.

………………………………………………………
………………………………………………………

(podpis i pieczęć właściciela komisu)                                                                              (podpis oddającego w komis)


