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UMOWA O WYKONANIE BIZNES PLANU 

 

Zawarta pomiędzy:  

SOFOS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdyni, przy 

Alei Zwycięstwa nr 241 lok. 5, 81-521 Gdynia, NIP: 5842728957, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy 

KRS, pod numerem 0000435613, e-mail – kancelaria@sofospoland.com 

 

- reprezentowaną przez  

 

 

- zwaną w dalszej części umowy SOFOS POLAND 

 

a  

 

(NAZWA, NIP/KRS/REGON, ADRES, E-MAIL, NR TELEFONU) 

- reprezentowaną przez  

 

 

- zwaną w dalszej części umowy Klientem 
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§ 1 PRZEDMIOT UMOWY. 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie biznes planu składającego się z opisu 
projektu oraz prognoz finansowych, z uwzględnieniem wytycznych Klienta. 

2. Uzgodnienia pomiędzy Stronami oraz zlecanie Usług będzie dokonywane poprzez 
wiadomości e-mail wskazane w danych stron powyżej. 

 

§ 2 OBOWIĄZKI STRON. 
1. SOFOS POLAND zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy z należytą 
starannością, z dbałością o interesy Klienta. 
2. Klient zobowiązuje się dostarczać do SOFOS POLAND dokumenty i informacje potrzebne 
do wykonania przez SOFOS POLAND przedmiotu niniejszej umowy. 

 

 

§ 3 TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY. 
1. SOFOS POLAND zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, w terminie       
                             dni od daty jej zawarcia. 
2. Termin określony w ust. 1 powyżej, ulegnie przedłużeniu o czas oczekiwania przez SOFOS 
POLAND na dostarczenie przez Klienta koniecznych informacji lub dokumentów. 
3. Wykonanie niniejszej umowy podzielone jest na poniższe etapy: 
 a) Etap I – wykonanie projektu biznes planu do akceptacji Klienta w terminie  
                                         dni; 
 b) Etap II – poprawki po uwagach Klienta; 
 c) Etap III – przekazanie gotowego biznes planu w formie elektronicznej. 
4. Poprawki określone w ust. 3 powyżej, dotyczyć mogą wyłącznie oczywistych błędów lub 
założeń do prognoz i zostaną zgłoszone w terminie 3 dni od dnia przekazania Klientowi 
projektu biznes planu, pod rygorem uznania, iż Klient zaakceptował otrzymany projekt.  

 

§ 4 WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI. 
1. Tytułem wynagrodzenia, za wykonywanie usług określonych niniejszą umową, Klient 
zobowiązuje się do zapłaty SOFOS POLAND wynagrodzenia w wysokości                                          zł 
(słownie:                      ) 
powiększonego o podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Płatność 
następować będzie w częściach: 
 a) 30 % wynagrodzenia w terminie 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy; 
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b) 40 % wynagrodzenia w terminie 3 dni od przekazania Klientowi projektu biznes 
planu; 
c) 30 % wynagrodzenia w terminie 3 dni od dnia przekazania Klientowi gotowego 
biznes planu. 

2. Wynagrodzenie zostanie zapłacone na konto bankowe wskazane w fakturze 
wystawionej przez SOFOS POLAND. Klient wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT w formie 
elektronicznej. 
3. SOFOS POLAND przysługuje prawo do wstrzymania się z realizacją niniejszej umowy, w 
przypadku opóźnienia w płatności przez Klienta. 
4. W przypadku zlecenia usług nieokreślonych w niniejszej umowie, Strony uzgodnią 
wynagrodzenie za ich wykonanie.  
5. W przypadku konieczności poniesienia dodatkowych kosztów, nieobjętych niniejszą 
umową, a koniecznych do jej wykonania, Strony uzgodnią ich wysokość oraz sposób 
płatności. 

 

§ 5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, POUFNOŚĆ. 
1. Klient niniejszym wyraża zgodę na przetwarzanie przez SOFOS POLAND jego danych 
osobowych wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania przez SOFOS POLAND 
przedmiotu niniejszej umowy.  
2. Strony niniejszej Umowy, zobowiązują się utrzymywać w tajemnicy wszelkie powzięte 
przy wykonywaniu niniejszej umowy informacje i nie ujawniać tych informacji żadnej 
osobie trzeciej. Powyższe zobowiązanie nie znajduje zastosowania do przekazywania 
informacji przez SOFOS POLAND w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy oraz do 
przekazywania informacji pracownikom i współpracownikom SOFOS POLAND. 

 

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

1. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Klienta, po jej otrzymaniu 
przez SOFOS POLAND. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają dla swej 
ważności zachowania formy pisemnej w postaci podpisanego przez obie strony aneksu.  
2. Klauzula Informacyjna RODO stanowi integralną część niniejszej umowy. 
3. SOFOS POLAND jest uprawniona do wyboru, według swojego uznania, sposobu i 
kolejności wykonywania danych usług. 
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie będą miały 
obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego dotyczące 
świadczenia usług. 
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5. Wszelkie spory mogące wynikać z niniejszej umowy, strony postanawiają poddać 
kognicji sądu powszechnego właściwego dla siedziby lub oddziału SOFOS POLAND.  
6. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
dla każdej ze stron.  
 
 

SOFOS POLAND  
KLIENT  

(miejscowość, data) 
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