UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG
INFORMACYJNO - PROMOCYJNYCH
Umowa zawarta w Lublinie w dniu .................................................................................. pomiędzy:
Polskim Towarzystwem Mieszkaniowym o/Lublinie, 20-385 Lublin, ul. Głuska137,reprezentowanym przez inż. Kazimierza Widysiewicza, - Prezesa Zarządu, zwanym dalej „PTM", a …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
reprezentowanym przez............................................................................................................................
zwanym dalej „Zamawiającym".
§1
l. PTM zobowiązuje się do prowadzenia działalności informacyjno - promocyjnej oferty inwestycyjnej
Zamawiającego wg danych dostarczonych przez Zamawiającego w postaci wypełnionego kwestionariusza lub innych materiałów.
§2
1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, poczynając od dnia........................................................
2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron przy zachowaniu miesięcznego okresu         wypowiedzenia.
§3
l. Zamawiający zobowiązany jest wnieść opłatę rejestracyjną w wysokości 250 zł + 22% VAT, która
obejmuje następujące usługi:
      - wprowadzenie danych Zamawiającego i jego oferty do bazy danych oraz na stronie  internetowej   www.ptm.lublin.pl (zakładka „Giełda Mieszkań”) wraz z aktywnym linkiem Zamawiającego
      - przygotowanie personelu do udzielania informacji na temat oferty Zamawiającego,
      -  zabezpieczenie obsługi ekspozycji w siedzibie PTM( wizualizacja),
      - public relations - stworzenie przyjaznej atmosfery wokół promocji inwestycji (oferty).
 2. Jeżeli Zleceniodawca nie posiada własnej strony www, zleceniobiorca na zlecenie Zleceniodawcy może wykonać zakładkę internetową na stronie www.ptm.lublin.pl zawierającą rozszerzoną informację na temat aktualnej oferty Zleceniobiorcy. Jednorazowa opłata za wykonanie zakładki wynosi 200 zł +22% VAT.
§4
Opłata za świadczenie usług informacyjno - promocyjnych wynosi - 125 zł + 22% VAT
i płatna jest miesięcznie z góry do dziesiątego dnia każdego miesiąca w kasie PTM
lub przelewem na konto PKO BP n O/Lublin nr 45 1020 3150 0000 3402 0003 5261.
§5
Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia PTM do wystawiania faktur
bez jego podpisu.
NIP Zamawiającego.................................................................................................................................
§6
Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga dla swojej ważności formy pisemnego aneksu,
pod rygorem nieważności.
§7
 W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego, zaś ewentualne spory będą rozstrzygane przez Sąd Gospodarczy w Lublinie.
§8
Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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