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POROZUMIENIE 
 zawarte w dniu ................. 20....... r. pomiędzy: 

 

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

zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

1. ..................................................................................................  2. ................................................................................................... 

a Wągrowieckim Zrzeszeniem Handlu i Usług, zwanym dalej Zrzeszeniem, reprezentowanym przez: 

1. Zając Andrzej – Prezes Zarządu Zrzeszenia 

2. Bilski Adam – Wiceprezes Zarządu Zrzeszenia. 

Niniejsze porozumienie określa zasady odpłatnego wydawania bonów towarowych, zwanych dalej bonami. 

Uzgadnia się, co następuje: 

§ 1.  Na mocy niniejszego porozumienia Zamawiający zobowiązuje się do nabycia od Zrzeszenia bonów o łącznej wartości 

........................... zł, słownie .............................................................................. zł.  

§ 2.  Zrzeszenie gwarantuje zakup towarów przez pracowników Zamawiającego (w placówkach handlowych swoich 

członków), za bony o nominałach 10,- 20,- i 50,- zł, o łącznej wartości określonej w § 1. 

§ 3.  Bony będą wydane na podstawie zamówienia, po wpływie naleŜności na konto Zrzeszenia, w Banku PEKAO S.A.  

I O. w Wągrowcu ul. Kościuszki 16. Nr konta podany w stopce strony. 

§ 4.  Odebrane bony muszą być ostemplowane na rewersie przez Zamawiającego pieczęcią firmową zgodną z wzorem 

złoŜonym na zamówieniu. Bon bez pieczęci uznaje się za niewaŜny. 

§ 5.  Bony będą realizowane przez pracowników Zamawiającego w jednostkach handlowych oznaczonych logiem 

Zrzeszenia według wykazu udostępnianego przez Zrzeszenie. Termin waŜności jest oznaczony na kaŜdym bonie  

i zawiera się w datach: 01.06.2010 do 31.07.2011. 

§ 6.  Realizacji nie podlegają bony częściowo lub całkowicie uszkodzone, przerobione, podrobione bądź teŜ pozbawione 

innych cech autentyczności. 

§ 7.  Bony nie podlegają wymianie na gotówkę. 

§ 8.  Za bony utracone lub uszkodzone Zrzeszenie nie ponosi odpowiedzialności. 

§ 9.  Zrzeszenie nie wystawia Zamawiającemu faktur VAT za kupione bony. 

§ 10. Integralną częścią niniejszego porozumienia jest nota księgowa obciąŜeniowa wystawiana Zamawiającemu przez 

Zrzeszenie. 

§ 11.  Porozumienie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania i trwa do dnia określonego jako termin waŜności bonu. 

§ 12.  Wszelkie spory mogące powstać podczas realizacji porozumienia strony zgodnie poddają pod rozstrzygnięcie Sądu 

Rejonowego w Wągrowcu. 

§ 13.  Niniejsze porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron. 

§ 14.  Wszelkie zmiany postanowień porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

 

  za Zamawiającego  za Zrzeszenie 

 


