
 

 

Umowa o współpracy 

 

Zawarta w Warszawie, w dniu RRRR-MM-DD pomiędzy: 

 

1.  Stowarzyszeniem Jakości Systemów Informatycznych, z siedzibą w Warszawie, ul. Kolejowa 5/7, wpisanym do 

Rejestru Stowarzyszeń, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000175199, zwanym dalej „Stowarzyszeniem”, 

reprezentowanym przez:  

Joanna Gajewska   –  Prezes Stowarzyszenia 

 Imię nazwisko    – Funkcja 

     

 

a 

 

2. Nazwa firmy z siedzibą w adres firmy, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

dane sądu pod numerem KRS numer  zwaną dalej „skrócona nazwa firmy”, 

reprezentowaną przez:  

   Imię nazwisko   – Funkcja 

 

§ 1. Stowarzyszenie zobowiązuje się do: 

a) Promowania produktów / usług skrócona nazwa firmy wśród członków i sympatyków Stowarzyszenia np. 

podczas spotkań członków Stowarzyszenia (dystrybucja broszur informacyjnych, innych materiałów 

marketingowych, itp.). 

b) Umieszczenia banneru skrócona nazwa firmy na stronie Stowarzyszenia. 

c) Umieszczania na stronie www Stowarzyszenia (www.sjsi.org) ogólnych informacji  

o działaniach skrócona nazwa firmy (przy czym informacje marketingowe nie częściej niż jedna na tydzień). 

d) Umieszczania darmowej reklamy (max. 1 strona A4) skrócona nazwa firmy w magazynie c0re 

(http://coremag.eu/) , jednak nie częściej niż raz na 4 numery. SJSI zastrzega sobie możliwość wycofania się z 

http://www.sjsi.org/
http://coremag.eu/


 

tego zobowiązania w każdym momencie trwania umowy bez konsekwencji, bez konieczności uzyskania zgody 

i/lub informowania skrócona nazwa firmy. 

 

§ 2. W ramach współpracy stowarzyszeniowej skrócona nazwa firmy zobowiązuje się do: 

a) Jako Członek wspierający uiszczenia opłaty w wysokości 1000 (słownie: tysiąc) złotych netto za rok 

kalendarzowy tytułem świadczenia przez Stowarzyszenie promocji i reklamy skrócona nazwa firmy na 

podstawie faktury VAT wystawianej przez Stowarzyszenie. 

b) Promowania Stowarzyszenia w materiałach skrócona nazwa firmy w tym medialnego nagłośnienia podpisania 

niniejszej umowy. 

c) Promowania działalności Stowarzyszenia wśród klientów i sympatyków  skrócona nazwa firmy np. publikowania 

informacji o najważniejszych wydarzeniach w Stowarzyszeniu na stronie www skrócona nazwa firmy 

2. Umieszczenia banneru Stowarzyszenia na stronie skrócona nazwa firmy. 

 

§ 3 Postanowienia końcowe 

a) Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

b) Umowa obowiązuje od dnia zawarcia. 

c) Umowa została zawarta na czas nieokreślony. 

d) Każda ze stron zachowuje prawo rozwiązania niniejszej umowy za pisemnym wypowiedzeniem na koniec okresu 

rozliczeniowego. 

e) Wszelkie zmiany w umowie wymagają dla swojej ważności formy pisemnej. 

 

         

 

Stowarzyszenie  

 

………………………………….. 

skrócona nazwa firmy 

 

……….............................. 


