
UMOWA KOMISU

Zawarta w dniu …............................................   roku 

pomiędzy:

1.  ..….................................................. (imię i nazwisko/firma)

…................................................... (Pesel/NIP)

zamieszkałym w …....................................................................... (miejsce zamieszkania/siedziba)

legitymującym się Dowodem osobistym …................................. (nr i seria dowodu osobistego) 

wydanym przez  …................................. (nazwa organu jaki wydał dowód)

nazwa banku………………………nr konta do rozliczeń………………………………………

zwanym w treści umowy Komitentem, a 

2. Kordianem Michalskim 

działającym w imieniu firmy Kordian Michalski wpisanej do CEIDG pod numerem 

5431142210

z siedzibą: ul. Świerkowa 3, 17-111 Boćki

o numerze NIP 543-114-22-10, Regon: 050468193

konto: FM Bank PBP SA nr 52 1870 1045 2078 1001 8383 0001

zwanym w treści umowy Komisantem,

umowę następującej treści:

§1

1. Komisant zobowiązuje się do sprzedaży komisowej w sklepie internetowym Szop na Bagnie – 

Oficjalny Sklep Festiwalu Rock na Bagnie następujących przedmiotów, które otrzymał od Komitenta:

jednostkowa
(za 1 szt.)



może naruszać interesów Komitenta.

§3

Komitent oświadcza, że oddane w komis rzeczy wymienione w §1 stanowią jego pełną własność.  

§4

1. Od chwili przejęcia towarów przez Komisanta to on ponosi ryzyko związane z ich uszkodzeniem czy utratą. 

2. Komisant może ubezpieczyć powierzone mu przez Komitenta rzeczy.

§5

1. Komitent zobowiązuje się wypłacić Komisantowi prowizję za dokonaną sprzedaż. 

2. Wysokość prowizji wynosi ............% ceny sprzedaży i jest wypłacana w kwocie brutto - zawiera już należny

 podatek VAT.

3. Prowizja pozostaje po sprzedaży na koncie Komisanta, zaś należność wypłacona przelewem na nr konta 

Komitenta niezwłocznie po dokonaniu sprzedaży, nie później niż po upływie 7 dni. 

4. Dokonanie sprzedaży przez Komisanta będzie potwierdzone fakturą VAT. 

 

§6

1. Komitent ma prawo obniżyć ceny ustalone w §1 o .........%  w przypadku gdy po upływie .......... miesięcy od 

przekazania mu rzeczy nie dokona ich sprzedaży. 

2. W razie niesprzedania rzeczy w okresie ............ miesięcy Komisant zwróci Komitentowi towar w ciągu

 7 dni.

3. Zwrotu rzeczy przesyłką Komisant dokona na własny koszt.

 §7

Wszelkie zmiany niniejszej umowy powinny mieć charakter pisemny. 

§8

W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową zastosowanie mają przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego.

§9

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

§10

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 

…..................................                                                                              Kordian Michalski

   (podpis Komitenta)                                                                          

2. Podane w wykazie ceny przedmiotów są cenami minimalnymi, po których rzecz może być sprzedana.

3. Komisant ponosi koszt przesyłki w/w przedmiotów, który może doliczyć do ceny przedmiotów po 

wystawieniu w sklepie.

§2

1. Komisant może sprzedawać rzeczy za ceny wyższe niż wskazane w §1 przez Komitenta, co jednak nie 


