
UMOWA NR OS_NR/2021 

[zwana dalej jako: Umowa] 

Umowa zawarta w dniu ______ r. w ____, pomiędzy:   

BFAST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-568), przy ulicy Wierzbięcice 44a /50a wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000604068, NIP 7822605968, REGON 
363623688, kapitał zakładowy w wysokości 5 000,00 PLN pokryty w całości, reprezentowaną przez Miłosza Baranowskiego zwana dalej jako „Zleceniobiorca”, 
a 

imię nazwisko: 

adres: 

PESEL : ________________________________________ 

zwana dalej jako „Zleceniodawca” 

Razem i pojedynczo zwanymi w dalszej części umowy - Stronami lub Stroną 

o następującej treści: 

§ 1 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się za wynagrodzeniem, założyć i zarejestrować spółkę poprzez portal www.s24.pl w następującym zakresie zgodnie z Cennikiem: 

 

2. Założenie spółki przez portal www.s24.pl: 

Spółka jawna 

Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością  

Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo - akcyjna 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

3. Szczegółowe dane do założenia spółki wskazane są w Załączniku nr 3 do Umowy. 

4. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy wynosi łącznie 1 782,27 zł brutto tj. 1 449 zł netto plus VAT 

5. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy w kwocie 367,77 brutto tj. 299 zł netto + vat, płatne jest do dnia rozpoczęcia wypełniania wniosku w portalu www.s24.pl w gotówce 

lub przelewem. Pozostała kwota tj. 1 414,5 zł brutto płatna jest na zasadach i w przypadkach określonych w Regulaminie promocji START W BIZNESIE! na rachunek 

bankowy Zleceniobiorcy prowadzony w Santander Bank Polska SA: 06 1090 2590 0000 0001 3208 6050. 

6. Poza wynagrodzeniem Zleceniobiorcy, Zleceniodawca zobowiązuje się uiścić wszelkie dodatkowe opłaty sądowe, rejestracyjne i skarbowe niezbędne do 

prawidłowego założenia spółki, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 2 

Zleceniodawca oświadcza, że: 

a. został poinformowany, iż integralną częścią niniejszej Umowy jest Regulamin z dnia 01.12.2020 r. oraz Cennik z dnia 06.11.2020 r., które zostały mu 

doręczone, a także są opublikowane na stronie internetowej pod adresem: https://bfast.pl/warunki-wspolpracy/ 

b. zapoznał się z Regulaminem i Cennikiem,  

c. zapoznał się z Regulaminem Promocji START W BIZNESIE i przyjmuje do wiadomości, że stanowi on integralną część Umowy, (jeżeli dotyczy stosownie 

do § 4 ), 

d. wyraża zgodę na otrzymywanie faktur, duplikatów oraz ich korekt drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości e-mail     . 
§ 3 

 

1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie w dniu ___________  

§ 4 

1. Umowa podlega warunkom promocji: tak ☐/ nie ☐(proszę zaznaczyć właściwe) 

2. Szczegółowe warunki promocji określa Regulamin START W BIZNESIE! opublikowany na stronie internetowej pod adresem: https://bfast.pl/warunki-wspolpracy/ 

§ 5 

 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację postanowień Umowy i składania oświadczeń woli i wiedzy ze strony Zleceniodawcy jest:  

________________________________________ 

Tel. ___________________________________________________________________________, 

Mail __________________________________________________________________________. 

2.Osobą odpowiedzialną za realizację postanowień Umowy i składania oświadczeń woli i wiedzy ze strony Zleceniobiorcy jest:  

Marzena Muszyńska 

Tel. 603-302-112 

Mail kontakt@bfast.pl 

§ 6 

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym dla każdej ze Stron. 

 

http://www.s24.pl/
http://www.s24.pl/
https://bfast.pl/warunki-wspolpracy/
https://bfast.pl/warunki-wspolpracy/


Zleceniodawca wyraża zgodę ☐ / nie wyraża zgody ☐ na otrzymywanie newsletteru dotyczącego zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, mających wpływ na 

prawa i obowiązki związane z Umową, na wskazany w Umowie adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu. 

 

 

 

_________________           _________________ 

ZLECENIODAWCA            ZLECENIOBIORCA 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – Cennik dostępny pod adresem https://bfast.pl/warunki-wspolpracy/ 

2. Załącznik nr 2 – Regulamin dostępny pod adresem https://bfast.pl/warunki-wspolpracy/ 

3. Załącznik nr 3 – Szczegółowe dane do założenia spółki 

4. Załącznik nr 4 - Regulamin promocji MIESIĄC GRATIS! dostępny pod adresem https://bfast.pl/warunki-wspolpracy/ 

https://bfast.pl/warunki-wspolpracy/
https://bfast.pl/warunki-wspolpracy/
https://bfast.pl/warunki-wspolpracy/

