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ul. Lelewela 47/13, 85-638 Bydgoszcz
tel. 52 346 03 37
www.orkansoft.pl

Umowa o świadczenie usług
Umowa usługi ORKANmulti zawarta w dniu ………………………………………. w Bydgoszczy, pomiędzy
Arkadiuszem Pająkowskim prowadzącym działalnośd gospodarczą pod nazwą ORKANsoft.pl, z
siedzibą 86-022 Strzelce Górne, ul. Zakościelna 3, NIP 967-035-91-33, wpisanym do Ewidencji
Działalności Gospodarczej przez wójta gminy Dobrcz pod numerem 1020, zwanym dalej Dostawcą, a
Nazwa firmy / spółki
Regon
EDG/KRS
NIP
Adres siedziby

Adres kontaktowy e-mail
Reprezentowaną przez:
Imię i Nazwisko

Pesel

Zwaną dalej Nabywcą.

Postanowienia wstępne
1. Usługa ORKANmulti jest ogólnodostępną usługą wynajmu aplikacji i zasobów serwerowych na
potrzeby prowadzenia ewidencji i rozliczeo sprzedaży produktów finansowych, świadczony przez
Dostawcę. Opis usługi ORKANmulti znajduje się na stronie internetowej pod adresem
www.orkansoft.pl
2. Niniejsza umowa określa warunki dostępu do usługi ORKANmulti.
3. Strony umowy oświadczają, że zapoznały się z Regulaminem usługi ORKANmulti opublikowanym
na stronie internetowej pod adresem www.orkansoft.pl i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
Regulamin jest integralną częścią umowy.

Rozliczenia
1. Nabywca upoważnia Dostawcę do wystawiania faktur VAT z tytułu opłat za usługę ORKANmulti,
nie wymagających podpisu, których oryginały zostaną dostarczone w formie elektronicznej.
2. Dostawca zobowiązuje się przesyład faktury drogą elektroniczną w formacie PDF udostępnionym
w sposób gwarantujący autentycznośd ich pochodzenia, integralnośd danych oraz czytelnośd
treści. W formacie PDF będą przesyłane drogą elektroniczną również faktury korygujące i
duplikaty faktur. Przesłanie faktur w formie elektronicznej wyklucza możliwośd ich wysłania w
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3.

4.
5.

6.

formie papierowej. Dokumenty będą przekazywane na podany powyżej „Adres kontaktowy email”.
Dostawca będzie wystawiad faktury VAT za usługę ORKANmulti z terminem płatności 7 dni od
daty wystawienia, nie wcześniej niż w pierwszym dniu okresu abonamentowego, którego opłata
dotyczy.
Nabywca zobowiązuje się regulowad swoje zobowiązania względem Dostawcy przelewem
bankowym na wskazane przez Dostawcę konto bankowe.
Nabywca zobowiązuje się regulowad swoje zobowiązania w wymaganym przez Dostawcę
terminie. Za każdy dzieo zwłoki Nabywca zobowiązuje się zapłacid odsetki w wysokości
ustawowej, których naliczanie rozpoczyna się pierwszego dnia po przekroczeniu terminu
płatności.
W przypadku przekroczenia terminu płatności o ponad 30 dni, po wcześniejszym wezwaniu do
zapłaty, Dostawca ma prawo odstąpid od umowy i dochodzid roszczeo jak w przypadku zerwania
umowy przez Nabywcę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Postanowienia koocowe
1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. Umowa może zostad wypowiedziana przez każdą ze stron. Dostawcę obowiązuje 3 miesięczny
okres wypowiedzenia a Nabywcę obowiązuje 2 miesięczny okres wypowiedzenia ze skutkiem na
koniec miesiąca. W przypadku niedotrzymania terminu wypowiedzenia, strona która nie
dotrzymała terminu wypowiedzenia zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości najwyższej
opłaty abonamentowej wniesionej podczas trwania umowy, za każdy miesiąc niedotrzymanego
terminu wypowiedzenia.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności, z
wyjątkiem zmian wprowadzanych do Regulaminu usługi ORKANmulti, które to zmiany
publikowane są na stronie internetowej www.orkansoft.pl dla wszystkich klientów łącznie.
4. Nieważnośd któregokolwiek z postanowieo niniejszej umowy nie powoduje nieważności całej
umowy lecz powoduje tylko uchylenie nieważnego postanowienia umowy, w miejsce którego
wejdą najbliższe intencjom stron postanowienia.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
6. Wszelkie spory wynikające z tytułu wykonania tej umowy będzie rozstrzygał właściwy sąd
powszechny.
7. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

W imieniu Dostawcy
Data i czytelny podpis reprezentanta

Pieczęd firmy

W imieniu Nabywcy
Data i czytelny podpis reprezentanta
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