UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG INFORMACYJNYCH NR.
zawarta w Lublinie w dniu .....................................................................pomiędzy:
l .Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe o/ Lublin reprezentowanym przez
inż. Kazimierza Widysiewicza - Prezesa, zwanym dalej Zleceniobiorcą, a
2..............................................................................................................................................................
zamieszkałym.......................................................................................................................................
legitymującym się dowodem osobistym...............................................................................................
zwanym w dalszej części umowy Zleceniodawcą.
§1
1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy świadczenie usług informacyjnych mające na celu pomoc w sprzedaży/zamianie lokalu/nieruchomości znajdującej się pod adresem...............................................
…………………………………………………………………………………………………………
oraz zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia zgodnie z cennikiem (Załącznik nr 2), w wys. ..............................zł (słownie...............................................................................................................) zaś Zleceniobiorca podejmuje się realizacji tego zlecenia.
Cena obejmuje następujące usługi:
- wprowadzenie kompletnej oferty wraz ze zdjęciami nieruchomości oraz danymi i numerem kontaktowym Zamawiającego, do bazy danych PTM oraz na stronie internetowej www.ptm.lublin.pl 
- przygotowanie personelu do udzielania informacji na temat oferty Zamawiającego,
- prowadzenia w imieniu Zleceniodawcy działalności polegającej na informowaniu wszystkich zainteresowanych o możliwości zakupu/zamiany/wynajmu lokalu/nieruchomości.
2. Jeżeli Zleceniobiorca nie dysponuje zdjęciami przedmiotowego lokalu, Zleceniobiorca może je wykonać, za dodatkową opłatą (cennik – załącznik nr2). 
3. Na życzenie Zleceniodawcy, kontaktowy numer telefonu może zostać utajniony a wszelkie ponadstandardowe świadczenia informacyjne zleceniobiorca bierze na siebie za dodatkową opłatą (cennik – załącznik nr 2) 
§2
Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres 1 miesięca, do dnia…………………………………….. 
Po tym dniu, oferta zostanie przeniesiona do archiwum bazy danych PTM i będzie tam przechowywane prze okres 2 tygodni. W tym czasie Zleceniodawca może podjąć decyzję o kontynuacji zlecenia, podpisując aneks do niniejszej umowy oraz uiszczając opłatę zgodnie z cennikiem (załącznik nr 2). 
§3
Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga dla swojej ważności formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.
§4 
     Integralną część Umowy stanowi Ankieta-Zgłoszenie jako załącznik nr 1. 
 §5
     Zleceniodawca wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie danych osobowych w banku informacji PTM o/Lublin ul. Nadbystrzycka 11 dla potrzeb niezbędnych do realizacji zlecenia o którym mowa w §1 pkt 1 niniejszej umowy (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. O Ochronie Danych Osobowych, Dz. Ustaw nr 133 poz. 883).
§6
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, zaś ewentualne spory będą rozstrzygane przez Sąd Gospodarczy w Lublinie.
§7
Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

     Załączniki: ankieta oraz cennik usług
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