
UMOWA ZLECENIA

zawarta dnia _________________ r. w Tychach,

pomiędzy:

Mateusz Gawry�  MG INVESTMENTS, Estetyczna 4 lokal A7, 43-100 Tychy, NIP: 

6581982509, REGON: 260772681,

zwanym dalej: Zleceniodawc � ,

a

__________________________________, zamieszkałym w 

___________________________________________________, 

PESEL: __________________________________, 

legitymującym się dowodem osobistym o nr __________________________________;

zwanym dalej: Zleceniobiorc �,

zwanymi łącznie Stronami.

§ 1

Przedmiot umowy

1. Na podstawie niniejszej umowy Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się

do wykonywania dostaw jedzenia przy użyciu aplikacji mobilnych.

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonywać zlecone czynności z dołożeniem

najwyższej staranności. 

3. O miejscu wykonywania zlecenia decyduje Zleceniobiorca samodzielnie. 

§ 2

Wynagrodzenie

1. Z tytułu wykonania zlecenia Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie 

prowizyjne w wysokości 100% brutto przychodu, wygenerowanego przez 

Zleceniobiorcę w skali dwóch tygodni. Kwota zostanie pomniejszona o koszt 

księgowo-rozliczeniowy 37,00 pln oraz podatki.

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 2 dni od wpłynięcia środków od 

dostawcy aplikacji na konto zleceniodawcy.

3. Wynagrodzenie zostanie wypłacone na rachunek bankowy Zleceniobiorcy,

p r o w a d z o n y p r z e z B a n k _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ o n u m e r z e

_______________________________________. Za dzień wypłaty wynagrodzenia uważa

się dzień obciążenia rachunku Zleceniodawcy.

§ 3



Zleceniobiorca może powierzyć wykonanie czynności określonych w § 1 innym osobom po

uzyskaniu uprzedniej zgody Zleceniodawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem

nieważności.

§ 4

Czas trwania umowy i wypowiedzenie

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia _________________ na czas

nieokreślony.

2. K a ż d a z e Stron może wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie z

zachowaniem 14 - dniowego okresu wypowiedzenia.

3. Wypowiedzenie powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 5

Rozwiązanie umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia

1. Zleceniodawca ma prawo do rozwiązania umowy bez zachowania terminu

wypowiedzenia, w sytuacji, gdy:

a) Zleceniobiorca narusza postanowienia niniejszej Umowy;

b) Zleceniobiorca nienależycie wykonuje lub nie wykonuje Umowy;

c) Zleceniobiorca utracił uprawnienia pozwalające na wykonywanie niniejszej

Umowy;

d) Konto Zleceniobiorcy w aplikacji zostało zablokowane lub Zleceniobiorca nie

widnieje na liście kurierów współpracujących ze Zleceniodawcą w aplikacji

e) Zleceniobiorca wykonuje działalność konkurencyjną w stosunku do

działalności, prowadzonej przez Zleceniodawcę.

§ 6

Zakaz konkurencji i zobowiązanie do zachowania poufności

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do powstrzymywania od podejmowania działalności

konkurencyjnej w stosunku do działalności, prowadzonej przez Zleceniodawc�. 

2. Za działalność konkurencyjną uważa się uczestnictwo w spółce konkurencyjnej jako

wspólnik spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo –

akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, akcjonariusz w spółce akcyjnej,

wspólnik spółki europejskiej lub innej zagranicznej spółki, jak również uczestnictwo

w konkurencyjnej osobie prawnej lub innej konkurencyjnej jednostce organizacyjnej

niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną oraz

uczestnictwo w ww. podmiotach jako członek ich organu. Powyższe odnosi się

również do zagranicznych spółek, osób prawnych i jednostek organizacyjnych

niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Za

działalność konkurencyjną uważa się również pozostawanie w jakimkolwiek stosunku



prawnym z osobą fzyczną prowadzącą działalność gospodarczą, której przedmiot

działalności w jakimkolwiek zakresie pokrywa się z przedmiotem działalności

Zleceniodawcy. Za działalność konkurencyjną uważa się również pozostawanie przez

Zleceniobiorc �  w jakimkolwiek stosunku prawnym z podmiotami w jakikolwiek sposób

powiązanymi kapitałowo lub osobowo podmiotami, o których mowa powyżej. Za

działalność konkurencyjną uważa się również wykonywanie działalności gospodarczej

we własnym imieniu, jeżeli przedmiot działalności w jakimkolwiek zakresie pokrywa

się z przedmiotem działalności Zleceniodawcy.

3. Jeżeli Zleceniobiorca samodzielnie prowadzi działalność gospodarczą, zobowiązany jest

powiadomić o tym Zleceniodawc�, wskazując przedmiot prowadzonej działalności.

4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji, które

uzyskał w związku z realizacją niniejszej Umowy, a mogących naruszyć interes

ekonomiczny, fnansowy lub prawny oraz dobre imię Zleceniodawcy.

§ 7

a.i.1. Za każde naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa lub zakazu

konkurencji, o których mowa w § 6, Zleceniobiorca  wypłaci na rzecz Zleceniodawcy karę

umowną w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych). 

a.i.2. Zleceniodawca za rozwiązanie Umowy z przyczyn leżących po

stronie Zleceniobiorcy ma prawo naliczyć karę umowną– w wysokości 100,00 zł.

a.i.3. Jeżeli kwota szkody poniesiona przez Zleceniodawc�, wynikająca z

przyczyn, wskazanych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu przekracza kwotę kar

umownych, Zleceniodawca może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na

zasadach ogólnych.

a.i.4. Zleceniodawca jest uprawniony do potrącenia kwot kar

umownych z wynagrodzenia Zleceniobiorcy po uprzednim pisemnym poinformowaniu

go, na co Zleceniobiorca wyraża zgodę.

§ 8

Odpowiedzialno� �  Zleceniobiorcy

1. Zleceniobiorca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody na mieniu lub zdrowiu osób

trzecich, powstałe wskutek wykonywania zlecenia przez Zleceniobiorc � .

2. Zleceniobiorca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody na narzędziach, przy pomocy

których wykonuje przedmiot niniejszej Umowy.

§ 9

W przypadku powstania sporów w związku ze stosowaniem postanowień niniejszej

umowy, Strony będą starały się je rozwiązać w sposób polubowny. Gdyby okazało się to



jednak niemożliwe, właściwym sądem do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd właściwy dla

siedziby Zleceniodawcy. 

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.

§ 11

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

 

Zleceniobiorca Zleceniodawca

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


