UMOWA O WYKONANIE CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH
(REJESTRACJA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ)
Zawarta dnia ................................................. w Łodzi pomiędzy:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
zwanym dalej Zlecającym,
a
Polski Instytut Księgowości Sp. zo. o. S.K. z siedziba w Łodzi, ul. Sienkiewicza 85/87 KRS: 0000660435; NIP:
7252176682; REGON 36641538700000 reprezentowaną przez Tomasz Warda – Prezes Zarządu –zwaną dalej
Wykonawcą,
§1.
Zlecający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do:
1. Przygotowania umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością tekst jednolity
2. Przygotowania oświadczenia zarządu o wniesieniu kapitału
3. Przygotowanie dokumentu powołującego członków organów Spółki
4. Przygotowanie pozostałych formularzy niezbędnych do rejestracji Spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością.
§2.
1. Zlecający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy wszelkich dokumentów i
informacji, niezbędnych do należytego wykonania niniejszej umowy oraz wypełnienia
formularza danych rejestracyjnych.
2. Zlecający zobowiązuje się ponadto do zlecenia wykonania niezbędnych prac i czynności,
zmierzających do realizacji niniejszej umowy, w tym do wykonania notarialnie lub sądownie
poświadczonych wzorów podpisów .
§3.
1. Za wykonanie usługi Zlecający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy ceny w wysokości 1000 złotych
netto pod warunkiem, iż nowo zarejestrowana spółka w terminie 21 dni od jej zarejestrowania zawrze z
Wykonawcą umowę o prowadzenie ksiąg rachunkowych. W przeciwnym wypadku, cena za wykonanie rejestracji
spółki ulega zwiększeniu o kwotę 2.000,00 zł netto, którą to kwotę zlecający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz
Wykonawcy w terminie kolejnych 7 dni.
2. Zapłata wynagrodzenia opisanego powyżej nastąpi na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę.
3. W przypadku braku zapłaty kwot opisanych w § 3 pkt 1, Wykonawca przekaże nieuregulowane faktury VAT do
windykacji.
§4.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§5.
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§6.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

........................................................
Zlecający

....................................................
Wykonawca
Polski Instytut Księgowości Sp. z o. o. S.K.

Załączniki:
1. Formularz danych rejestracyjnych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

