UMOWA REJESTRACYJNA
Umowa trójstronna, zawarta dnia ………….……. …………………. r. w …………………………………………… pomiędzy:
[1] Spółką EC CAPITAL Sp. z o.o., 13-230 Lidzbark Welski, ul. Jeleńska 56, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000151195, NIP: 5711600205 oraz każde inne
przedsiębiorstwo, które będzie następcą prawnym EC CAPITAL Sp. z o.o. w tej części działalności, której dotyczy niniejsza umowa,
reprezentowaną przez Zbigniewa Ireneusza Twardowskiego – Prezesa Zarządu zwaną dalej LICENCJODAWCĄ
[2] Spółką MSB.net S.A., 13-230 Lidzbark Welski, ul. Jeleńska 56, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000387063, NIP: 5711707392 oraz każde inne
przedsiębiorstwo, które będzie następcą prawnym MSB.net S.A. w tej części działalności, której dotyczy niniejsza umowa,
reprezentowaną przez Jolantę Jasionowską – Członka Zarządu zwaną dalej SPRZEDAWCĄ

a [opcjonalnie, niewłaściwe skreślić]
[dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz dla spółek cywilnych]

[3] Panem/Panią …………………………..…………………………………….. zam. …………………….……………………………………
…………………………kod pocztowy………………………ulica …..…………………………...……………………………………………….
prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………………………….………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………….
na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczych w Urzędzie Miasta …………………………...……………………………..
………………………………………….. zarejestrowaną pod numerem ………………………………………………….. z dnia ………….
…………z siedzibą w …………………………………kod pocztowy………………………ulica……………………….………………...……
Regon: …………….…………….………….; NIP: ……………………….…………, zwanym dalej DYSTRYBUTOREM,
[dla spółek prawa handlowego czyli spółki akcyjne, spółki z o.o., spółki jawne, spółki komandytowe]

[3’] Spółką ………………………………………………………………………………..……….. z siedzibą w …………………….……….,
ul. ……………….………………….………., kod pocztowy ………………… wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla ……………………….., ………Wydział Gospodarczy KRS, pod nr …………..……….., NIP: …………..……..,
wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego ……………………………………. zł reprezentowana przez:
a)

Imię nazwisko ………………………………………………………………………stanowisko: ………………………..…………………

b)

Imię nazwisko ………………………………………………………………………stanowisko: …………………………..………………

zwaną dalej DYSTRYBUTOREM,
ZWAŻYWSZY, ŻE
1.

LICENCJODAWCA podpisał 4 umowy na dofinansowanie, (ze środków unijnych), projektu realizowanego pod nazwą
handlową MSB. Projekt realizowany będzie w 3 etapach rozwoju, to jest:
a)

"Utworzenie e-platformy zakupowej oraz giełdy towarowej w branży materiałów budowlanych przez Spółkę EC CAPITAL".
Umowa nr UDA-RPWM.07.02.02-28-027/10-00;

b)

"Zwiększenie możliwości wykorzystania e-platformy zakupowej oraz giełdy towarowej w branży materiałów budowlanych
przez Spółkę EC CAPITAL". Umowa nr UDA-RPWM.07.02.02-28-068/10-00;
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c)

„Zakup narzędzi wspomagających system pozyskiwania członków sieci wspólnych zakupów przez Mazurskie Składy

d)

„Poprawa efektywności działania Mazurskich Składów Budowlanych dzięki wdrożeniu programu lojalnościowego oraz

Budowlane”. Umowa nr WND-RPWM.07.02.02-28-098/11;
uruchomieniu usług cloud computing”. Umowa nr WND-RPWM.07.02.02-28-005/11
2.

Na bazie w/w umów LICENCJODAWCA utworzył e-platformę zakupową dla branży budowlanej;

3.

LICENCJODAWCA jest właścicielem znaku towarowego MSB;

4.

LICENCJODAWCA udzielił SPRZEDAWCY licencji na korzystanie z e-platformy zakupowej realizowanej w ramach projektów
o których mowa w punkcie 1 oraz ustanawia SPRZEDAWCĘ wyłącznym operatorem e-platformy;

5.

Licencja udzielona SPRZEDAWCY obejmuje możliwość udzielania przez SPRZEDAWCĘ sublicencji podmiotom, które
podpiszą niniejszą umowę;

6.

SPRZEDAWCA udziela DYSTRYBUTOROWI sublicencji na korzystanie z e-platformy w zakresie niezbędnym do współpracy i
przewidzianym dla DYSTRYBUTORÓW;

7.

E-platformy działają na bazie internetu i dostępna jest pod adresem: www.msb.net.pl;

8.

DYSTRYBUTOR jako podmiot gospodarczy zarejestrowany zgodnie z prawem, spełnia warunki do wykonywania przedmiotu
niniejszej Umowy;

9.

DYSTRYBUTOR może korzystać ze znaków firmowych i towarowych Spółki jej emblematów, symboli, know-how, ustalonych
procedur, nabytych doświadczeń zawodowych niezbędnych dla realizacji przedmiotu niniejszej Umowy;

10. W ramach niniejszej Umowy DYSTRYBUTOR upoważnia SPRZEDAWCĘ do wystawiania faktur, bez podpisu;
11. Wszelkie załączniki do Umowy stanowią jej integralną część i traktowane są na równi z jej postanowieniami;
12. Niniejsza Umowa zostaje zawarta celem ustalenia zasad i warunków współpracy pomiędzy stronami umowy.
STRONY POSTANOWIŁY, CO NASTĘPUJE
PRZEDMIOT UMOWY
§1
1.

Przedmiotem Umowy jest sprzedaż i dostawa towarów oferowanych przez SPRZEDAWCĘ w ramach funkcjonowania eplatformy zakupowej MSB w asortymencie dostępnym na e-platformie;

2.

DYSTRYBUTOR upoważniony jest do dalszej odsprzedaży towarów, we własnym imieniu;

3.

DYSTRYBUTOR podpisując niniejszą umowę ma prawo do bezpłatnego korzystania z funkcji dodatkowych e-platformy takich
jak:
a. Możliwość utworzenia własnej strony internetowej na bazie dostarczonego przez LICENCJODAWCĘ szablonu strony
Wzór szablonu strony internetowej dla sklepów i składów budowlanych pod adresem: www.przyklad.msb.net.pl.
Wzór szablonu strony internetowej dla salonów okiennych pod adresem: www.przyklad.konal.pl);
b. Dostęp do serwera pocztowego z wystandaryzowanym adresem mailowym imie.nazwisko@msb.net.pl dla wszystkich
pracowników DYSTRYBUTORA
c. Uczestnictwo w programie lojalnościowym skierowanym do klientów DYSTRYBUTORA
d. Możliwość zamieszczania towarów DYSTRYBUTORA na giełdzie towarowej
e. Dostęp do e-biura w systemie cloud computing wraz z dedykowanym (indywidualnym) miejscem na serwerze
f.

Dostęp do modułu społecznościowego skierowanego dla branży budowlanej wraz z możliwością założenia konta
użytkowania

g. Dostęp do systemu małej księgowości z możliwością wystawiania faktur, dokumentów WZ, PZ oraz prowadzenia
gospodarki magazynowej (swoich magazynów) przez DYSTRYBUTORA
h. Uczestnictwo w systemie prowizyjnym od pozyskanych przez DYSTRYBUTORA nowych członków do wspólnych zakupów
na e-platformie.
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4.

Wdrażanie funkcji dodatkowych e-platformy będzie realizowane zgodnie z harmonogramami określonymi w umowach o
dotacje, o których mowa w punkcie 1 preambuły. Harmonogramy są dostępne do wglądu w siedzibie Licencjodawcy lub u
Przedstawicieli Regionalnych.

OBOWIĄZKI STRON
§2
1.

SPRZEDAWCA zobowiązuje się do sprzedaży DYSTRYBUTOROWI określonego w jego zamówieniu towaru a
DYSTRYBUTOR zobowiązuje się do jego odbioru i zapłaty za dostarczony towar;

2.

Każdorazowe zamówienie wynikać będzie z przeprowadzonej i zamkniętej kumulacji i stanowi integralną część niniejszej
Umowy;

3.

Uczestniczenie w kumulacji do jej zakończenia traktowane jest jako złożenie zamówienia na dany towar;

4.

Podstawą do realizacji zamówienia i organizacji logistyki dostawy jest dostarczenie SPRZEDAWCY dowodu wpłaty za kupiony
towar lub wpłata środków pieniężnych na rachunek bankowy przypisany DYSTRYBUTOROWI.

LOGIN I HASŁO DO E-PLATFORMY

§3
1.

DYSTRYBUTOR otrzymuje od SPRZEDAWCY osobisty login i hasło rejestracyjne potrzebne do korzystania z funkcji na eplatformie znajdującej się pod adresem www.msb.net.pl

2.

DYSTRYBUTOR zobowiązuje się do nie ujawniania otrzymanego loginu i hasła osobom trzecim. W przypadku przekazania
loginu i hasła osobom trzecim DYSTRYBUTOR ponosi odpowiedzialność za czynności jakie zostaną wykonane na eplatformie za pomocą przekazanego loginu i hasła;

3.

SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane w wyniku udostępnienia przez DYSTRYBUTORA loginu
i hasła osobom trzecim.

LOGISTYKA DOSTAW
§4
1.

Miejscem wykonania umowy jest magazyn SPRZEDAWCY;

2.

Koszty dostawy sprzedawanych towarów przez e-platformę pokrywane będą przez:
a)

SPRZEDAWCĘ – w przypadku zamówienia towaru powyżej minimum logistycznego, które będzie każdorazowo określane

b)

DYSTRYBUTORA - w przypadku zamówienia dostawy przez firmę kurierską. W takim przypadku dostawa organizowana

podczas przeprowadzanej kumulacji na e-platformie;
będzie przez SPRZEDAWCĘ, usługa „na koszt odbiorcy”. Opakowanie towaru, przekazanie go firmie kurierskiej oraz
wypełnienie dokumentów przewozowych będzie po stronie SPRZEDAWCY;
c)

DYSTRYBUTORA – w przypadku własnego odbioru z magazynu SPRZEDAWCY;

d)

DYSTRYBUTORA – w przypadku zamówień poniżej minimum logistycznego. Strony przyjmują stawkę za 1 km w
wysokości 2,5 zł netto liczone w obie strony. Odległość liczona będzie od siedziby SPRZEDAWCY (Lidzbark Welski, kod
pocztowy 13-230) do miejsca dostawy + powrót;

3.

DYSTRYBUTOR w momencie odbioru towaru zobowiązany jest do oceny jakościowej i ilościowej i podpisania dokumentu WZ;

4.

DYSTRYBUTOR ma możliwość zgłoszenia, w nieprzekraczającym terminie 3 dni roboczych, po odbiorze każdej transzy
dostawy towaru, wszystkich braków, nieprawidłowości i wad fabrycznych.

ROZLICZENIA POMIĘDZY STRONAMI
§5
1.

DYSTRYBUTOR zobowiązuje się do wpłaty należnej SPRZEDAWCY kwoty za zamawiany towar na konto w BRE Banku o
numerze ……………………………………………………………………………………….…………………………………….…………
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2.

Strony ustalają następujące terminy płatności:
a)

Najpóźniej następnego dnia (do godziny 15.00) po zakończeniu kumulacji, przed przekazaniem zlecenia dostawy do firmy
logistycznej. Brak wpłaty następnego dnia roboczego (do godziny 15.00) po zakończeniu kumulacji powoduje
automatyczną eliminację DYSTRYBUTORA z danej kumulacji;

b)

Płatność przy dostawie. Płatność przy dostawie jest możliwa tylko i wyłącznie po pozytywnej akceptacji udzielonej przez

c)

Płatność z odroczonym terminem po dostawie. Płatność po dostawie z odroczonym terminem płatności jest możliwa tylko

ubezpieczyciela to jest firmę EULER HERMES oraz po podpisaniu aneksu do niniejszej umowy;
i wyłącznie po pozytywnej akceptacji udzielonej przez ubezpieczyciela to jest firmę EULER HERMES, po akceptacji przez
firmę factoringową oraz po podpisaniu aneksu do niniejszej umowy;
3.

Wpłaty dokonywane przez DYSTRYBUTORA obejmować muszą kwotę brutto zamawianego towaru;

4.

Potwierdzeniem dokonanej wpłaty będzie pocztowy dowód przelewu, potwierdzenie bankowe przelewu lub dowód KP;

5.

DYSTRYBUTOR podejmie starania (bez obowiązku) do prowadzenia rachunku bankowego w tym samym banku lub w banku,
który jest powiązany kapitałowo z bankiem, w którym posiada konto SPRZEDAWCA to jest BRE Bank, mBank, Multibank.
Rozwiązanie takie ma na celu przyspieszenie terminów realizacji przelewów bankowych;

6.

DYSTRYBUTOR oświadcza, iż jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT, ich duplikatów oraz korekt i
upoważnia SPRZEDAWCĘ do wystawiania faktur VAT bez podpisu;

7.

Dane wpisywane na dokumentach zapłaty:
W rubryce „odbiorca” wpisujemy:
MSB.net S.A
Ulica Jeleńska 56
13-230 Lidzbark
NIP: 5711707392
W rubryce „tytuł przelewu” wpisujemy:
Numer kumulacji za którą dokonywana jest płatność
W rubryce „numer konta odbiorcy” wpisujemy:
Numer konta jaki został nadany klientowi w niniejszej umowie i został zapisany w § 5 p.1

§6
Odstąpienie przez DYSTRYBUTORA od uczestniczenia w przeprowadzanej kumulacji spowoduje:
1.

Przepadek należności stanowiącej wpłatę określoną w § 4 ust. 1 na rzecz SPRZEDAWCY w przypadku gdy odstąpienie
nastąpiło po zamknięciu kumulacji i DYSTRYBUTOR odmawia przyjęcia zamówionego towaru;

2.

Pozostawienie środków finansowych na koncie przypisanym do DYSTRYBUTORA w przypadku gdy odstąpienie nastąpiło
przed zamknięciem kumulacji. Pozostawione środki będą przeznaczone na kolejne zamówienia;

3.

Zwrot środków finansowych DYSTRYBUTOROWI w przypadku gdy odstąpienie nastąpiło przed zamknięciem kumulacji i
DYSTRYBUTOR przesłał do SPRZEDAWCY dyspozycję zwrotu środków.
§7

1.

SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, pomimo wniesienia wpłaty i zamknięcia
kumulacji w przypadku istnienia zaległości płatniczych DYSTRYBUTORA wobec SPRZEDAWCY;

2.

W przypadku określonym w ust.1, wniesiona wpłata zaliczona zostaje na poczet zaległości płatniczych z okresu poprzedniego.

3.

Wnoszone bieżące wpłaty (bez względu na dyspozycje DYSTRYBUTORA) będą zarachowane na poczet jego zobowiązań,
według kolejności ustalonej przez SPRZEDAWCĘ.

4.

SPRZEDAWCA dopuszcza możliwość negocjowania indywidualnych terminów zapłaty, które jednak wymagają każdorazowo
odrębnego pisemnego aneksu do przedmiotowej Umowy;

5.

O każdej zmianie adresu i innych zmianach istotnych dla statusu prawnego DYSTRYBUTORA, jest on zobowiązany
niezwłocznie powiadomić SPRZEDAWCĘ.
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§8
1.

W przypadku zaistnienia zaległości płatniczych DYSTRYBUTORA względem SPRZEDAWCY ponad terminy określone w
niniejszej umowie i aneksach do umowy, SPRZEDAWCA przekaże windykację należności do firmy windykacyjnej EULER
HERMES na koszt DYSTRYBUTORA;

2.

Wezwania do zapłaty wysyłane do DYSTRYBUTORA będą wysyłane na adres wskazany przez DYSTRYBUTORA w niniejszej
Umowie;

3.

Odmowa przyjęcia wezwania bądź niepodjęcie go w terminie równoznaczne jest z doręczeniem wezwania do zapłaty.
§9

1.

Strony ustalają następujące warunki cenowe:
a)

SPRZEDAWCA będzie sprzedawał towary po cenach jakie będą wynikały z przeprowadzanych kumulacji;

b)

Ceny wynikające z danej kumulacji będą miały zastosowanie dla wszystkich uczestników danej kumulacji bez względu na
ilość zamawianego towaru

GWARANCJE
§ 10
1.

Strony ustalają, iż gwarancja na sprzedawane towary na e-platformie MSB, www.msb.net.pl, (towary z branży budowlanej)
obejmuje gwarancję udzielaną przez producentów danych towarów;

2.

Odpowiedzialność SPRZEDAWCY inna niż z gwarancji producenta wynikać będzie z zapisów kodeksu cywilnego;

3.

Wady w sprzedanym towarze usuwa SPRZEDAWCA w porozumieniu z producentami towarów. W takim przypadku
DYSTRYBUTOR zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego poinformowania SPRZEDAWCY o rodzaju usterek lub wad;

4.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń towarów powstałych w czasie transportu realizowanego środkami DYSTRYBUTORA;

5.

SPRZEDAWCA zastrzega sobie 14 - dniowy termin rozpatrzenia reklamacji, licząc od daty dostarczenia przez
DYSTRYBUTORA wadliwego towaru lub zgłoszenia reklamacji, chyba, że rozpatrzenie reklamacji wymaga szczegółowych
specjalistycznych badań lub zasięgnięcia opinii rzeczoznawcy, wówczas termin rozpatrzenia reklamacji wydłuża się do 30 dni,
jednocześnie SPRZEDAWCA zastrzega niniejszym, że przedłużenie 14 dniowego terminu przewidzianego na rozpatrzenie
reklamacji nie uchybia treści niniejszej umowy ani nie powoduje uznania reklamacji za uzasadnioną;

6.

W przypadku uzasadnionej reklamacji DYSTRYBUTOR może żądać wymiany wadliwego towaru na koszt SPRZEDAWCY.

ZNAKI TOWAROWE
§ 11
1.

DYSTRYBUTOR zorganizuje, w uzgodnieniu ze SPRZEDAWCĄ, odpowiednią ekspozycję znaku towarowego SPRZEDAWCY
to jest znaku MSB w siedzibie swojej firmy oraz współpracujących punktach sprzedaży;

2.

Wzór znaku towarowego:

3.

Koszty ekspozycji pokrywa SPRZEDAWCA;

4.

SPRZEDAWCA poprzez podpisanie niniejszej umowy upoważnia DYSTRYBUTORA do posługiwania się nazwą i znakiem
graficznym SPRZEDAWCY.

CZAS TRWANIA UMOWY I TRYB JEJ ROZWIĄZANIA
§ 12
1.

Umowę niniejszą strony zawierają na czas nieograniczony;
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2.

Każdej ze stron Umowy przysługuje prawo jej rozwiązania z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze
skutkiem na koniec miesiąca z zachowaniem formy pisemnej;

3.

W przypadku naruszenia przez DYSTRYBUTORA istotnych warunków Umowy, a w szczególności w razie powtarzającej się
zwłoki z zapłatą należności za przedmiot dostawy, SPRZEDAWCA może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym;

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
§ 13
1.

DYSTRYBUTOR nie może przekazać stronie trzeciej praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, bez pisemnej
zgody SPRZEDAWCY;

2.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową odpowiednie zastosowanie mają przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego i
innych odpowiednich przepisów prawa polskiego;

3.

Wszelkie spory wynikłe z realizacji Umowy strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze wzajemnego porozumienia. W
przypadku braku porozumienia, spory rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby SPRZEDAWCY;

4.

Jeżeli jedna z klauzuli umowy jest lub będzie prawnie nieważna, pozostałe klauzule są nadal obowiązujące;

5.

Każda zmiana warunków Umowy wymaga formy pisemnej.

6.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

7.

DYSTRYBUTOR oświadcza, iż osobą kontaktową w sprawie zapisów niniejszej umowy jest:
a)

Imię nazwisko ……………………………….…………………………………………..……., stanowisko ……………….…………

b)

Adres mailowy + telefon

(wpisać w kratki każdą literę adresu mailowego oddzielnie lub na szarym tle)

……………………………………………………………………………………………….. oraz telefon: ……………………………….………

LICENCJODAWCA

SPRZEDAWCA

DYSTRYBUTOR

_____________________
Zbigniew Twardowski
Prezes Zarządu
EC CAPITAL Sp. z o.o.

_______________________
Jolanta Jasionowska
Członek Zarządu
MSB.net S.A.

_________________________
Czytelne podpisy osób
reprezentujących Dystrybutora

___________________________
Pieczątka firmowa Licencjodawcy

_________________________
Pieczątka firmowa Sprzedawcy

__________________________
Pieczątka firmowa Dystrybutora
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