UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG AGENCJI CELNEJ

Zawarta w ............................................. w dniu .........................................
pomiędzy :
...............................................................................................................
...............................................................................................................
reprezentowaną przez :
...............................................................................................................
zwanym dalej ZLECENIODAWCĄ
a
RUGER Polska sp. z o.o.
Z siedzibą w: ul. Woszczerowicza 25, 40-749 Katowice; NIP: 9542657505 KRS: 0000319840
Kapitał zakładowy 50 000 zł Zarejestrowana w KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy w
Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS
Reprezentowanym przez :
Arkadiusz Turczyński – Prezes Zarządu,
zwanym dalej ZLECENIOBIORCĄ .
§1
Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zleceniodawcy usług określonych w
upowaŜnieniu oraz reprezentowania Zleceniodawcy przed organami celnymi w zakresie
objętym upowaŜnieniem .
§2
Zleceniodawca zobowiązuje się do :
1) przedstawienia Zleceniobiorcy w jak najkrótszym terminie wszelkich wymaganych
przepisami i prawidłowo sporządzonych dokumentów dotyczących przewoŜonego towaru
celem przygotowania zgłoszenia INTRASTAT, ale nie później niŜ do 8 dnia następnego
miesiąca kalendarzowego
2) przedkładania w razie konieczności powyŜszych dokumentów przetłumaczonych przez
tłumacza przysięgłego ;
3) przedłoŜenia innych dokumentów wymaganych lub Ŝądanych przez organy celne;
4) przedstawienia Zleceniobiorcy wartości obrotów z krajami Unii Europejskiej w roku
ubiegłym lub w ciągu roku bieŜącego celem określenia progu statystycznego obowiązującego
Zleceniodawcę
5) Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za zgodność przedstawionych dokumentów
dotyczących towaru ze stanem faktycznym.
6) Nie przedstawienie lub nie przedłoŜenie jakiegokolwiek z wyŜej wymienionych
dokumentów zwalnia Zleceniobiorcę od dokonywania zgłoszenia INTRASTAT.
7) Nie wywiązanie się Zleceniodawcy z powyŜszych obowiązków zwalnia Zleceniobiorcę od
wszelkiej odpowiedzialności z tytułu nie wykonania obowiązków wynikających z niniejszej
umowy.

§3
Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność majątkową wobec Zleceniobiorcy jeŜeli na skutek
przedłoŜenia nieprawdziwych, nieprawidłowych, niezgodnych ze stanem faktycznym danych,
informacji, dokumentów na podstawie których, Zleceniobiorca będzie występował przed
organami celnymi poniesie szkodę .
§4
Za świadczenie usługi Zleceniodawca uiszczał będzie opłaty według cennika Zleceniobiorcy
lub indywidualnie skonfigurowanej oferty cenowej zawartej w upowaŜnieniu. Wynagrodzenie
za wykonane usługi płatne będzie przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.
§5
Umowę zawarto na czas nieokreślony. KaŜda ze stron moŜe rozwiązać umowę za
jednomiesięcznym wypowiedzeniem. W razie naruszenia postanowień umowy przez
Zleceniodawcę , Zleceniobiorca moŜe rozwiązać umowę z zachowaniem jednomiesięcznego
okresu wypowiedzenia.
§6
W załączeniu do niniejszej umowy Zleceniodawca dołącza aktualne zaświadczenie o nadaniu
numeru identyfikacji podatkowej, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON, oraz
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru
Sądowego.
§7
Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej waŜności formy pisemnej pod rygorem
niewaŜności.
§8
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Celnego.
§9
Wszelkie spory wynikające z umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy ze względu
na siedzibę Zleceniobiorcy.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla kaŜdej ze
stron.
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............................................
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