
    

 

 

 

UMOWA DORADZTWA  
 
zawarta dnia ……….2021r. we Wrocławiu pomiędzy: 
 

Nazwa, Adres  Inservices Agnieszka Szafrańska, ul. Piławska 8/1, 505-38 Wrocław 

NIP 8992673573 

Reprezentacja Grzegorz Szafrański – pełnomocnik 

zwanym dalej: "Doradca" 
a 

Nazwa  

NIP  

Reprezentacja  

zwanym dalej: "Klientem" 
 
 

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY 
1. Na mocy niniejszej umowy Klient powierza, a Doradca przyjmuje do wykonania czynności doradztwa mające na 

celu uzyskanie przez Klienta dofinansowania do wynagrodzeń pracowników.  
2. W tym celu Doradca przygotuje komplet dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o wsparcie, a następnie 

przygotuje dokumenty niezbędne do rozliczenia dofinansowania.  
 

§ 2 OBOWIĄZKI STRON 
1. Doradca zobowiązuje się wykonać zlecone czynności według swojej najlepszej wiedzy i umiejętności. 
2. Po stronie Klienta ciąży obowiązek przekazania niezbędnych dokumentów. 
 

§ 3 KLAUZULA POUFNOŚCI  
1. Doradca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy handlowej. Wszelkie informacje uzyskane w trakcie realizacji 

niniejszej umowy nie mogą być rozpowszechniane osobom trzecim bez zgody Klienta. 
 

§ 4 WYNAGRODZENIE 
1. Za wykonanie czynności określonych w § 1 Doradca otrzyma wynagrodzenie w postaci prowizji (success fee) 

w wysokości ……. % (słownie: ……………………………………………procent) od łącznej kwoty pozyskanego dofinansowania.    
2. Do należnego wynagrodzenia określonego w ust.1 doliczony będzie podatek VAT w obowiązującej wysokości. 
3. Prowizja wymieniona w pkt. 1 będzie płatna na podstawie faktury VAT w terminie 3 dni po wypłacie pierwszej 

transzy środków z dotacji pozyskanej przy pomocy Doradcy. 
 

§ 5 ADRESY 
1. Dokumenty oraz korespondencja związana z wykonywaniem niniejszej Umowy będą dostarczane na poniższe 

adresy. 

Klient: 

Adres do korespondencji, E-mail   

Doradca: 

Adres do korespondencji, E-mail  g.szafranski@inservices.pl 

 
§ 6 OKRES OBOWIĄZYWANIA 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 
2. Każda ze stron umowy ma prawo do jej wypowiedzenia z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. 
 

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Jakiekolwiek zmiany w niniejszej umowie mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
 
__________________                                     _________________ 
Klient                          Doradca 



    

 

 

 

Inservices Agnieszka Szafrańska z siedzibą we Wrocławiu informuje, że jest administratorem podanych danych 
osobowych. Wnioskodawcy, na podstawie art. 13 ust. 2 lit. b. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, które są przetwarzane, 
w tym do ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania. Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne i stanowi warunek konieczny zawarcia niniejszej umowy. Konsekwencją niepodania niniejszych danych 
będzie brak możliwości zrealizowania umowy. Wyrażone zgody na przetwarzanie danych osobowych mogą być 
wycofane w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem 
zgody.  
 
       Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby realizacji niniejszej umowy przez 
Inservices Agnieszka Szafrańska 
 
        Wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną na wskazany w umowie adres e-mail. 
 

 

 

 

_____________________ 

Podpis Klienta 

 


