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Umowa świadczenia usługi ,,Preinkubacji” firmy w Projekcie ,,Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości”

zawarta w ……………………………………, dnia ………………….……….. pomiędzy:
Izbą Gospodarczą „Grono Targowe Kielce”, z siedzibą w Kielcach przy ul. Zakładowej 3, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy w Kielcach pod numerem KRS 0000304952, NIP: 959-18-24-179, którą reprezentuje:
………………………………………….…….. – Dyrektor ,,Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości” działający na podstawie
stosownego pełnomocnictwa.
a
Panem/Panią
………………………………………., zamieszkałym/ą …………………………………………………………..
posiadającym/ą numer PESEL ……………………………..,
zwanym/ą dalej ,Beneficjentem,
o następującej treści:
1.
2.

1.

2.
3.
4.
5.

§1
GTK oświadcza, iŜ prowadzi program Preinkubacji - pomoc osobom fizycznym, zwany dalej „Programem”.
Cele oraz podstawowe zasady Programu są określone „Regulaminem Preinkubacji, którego treść opublikowana jest na stronie
www.aip.gronotargowe.pl.
§2
Jednocześnie Beneficjent oświadcza, iŜ w ramach Preinkubacji pragnie prowadzić przedsięwzięcie określone jako (nazwa):
……………………………………………….……….., którego główne załoŜenia określone są w Biznes planie złoŜonym przez
Beneficjenta.
Świadczenia ze strony GTK będą wykonywane począwszy od dnia …………………………………..
Beneficjent zobowiązuje się do realizowania przedsięwzięcia, o którym mowa w pkt. 1, w sposób zgodny z prawem, wedle swojej
najlepszej wiedzy oraz z zachowaniem naleŜytej staranności wymaganej w obrocie gospodarczym.
Dobra materialne i niematerialne wypracowane przez Beneficjenta w okresie Preinkubacji zostaną przeniesione na Beneficjenta w
dniu rozwiązania umowy, bądź innym ustalonym przez strony terminie.
Beneficjent oświadcza, iŜ zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia.

§3
Strony uzgadniają, Ŝe regulacja ich wzajemnych praw i obowiązków opiera się o postanowieniach Regulaminu, oraz niniejszej umowy.
§4
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, jednakŜe nie dłuŜej niŜ do 31.12.2011.
2. KaŜdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia skutkującego na
koniec miesiąca.
3. W przypadku nie wywiązywania się Beneficjenta z postanowień niniejszej umowy oraz Regulaminu, GTK przysługuje prawo
wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.
§5
Po zakończeniu niniejszej umowy, Beneficjent zachowuje prawo do skorzystania z inwestycji kapitałowej, dokonanej przez inwestora,
na zasadach wynegocjowanych z GTK.
§6
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową oraz Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§7
Wszelkie zmiany oraz uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.
§8
Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikłych na tle niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby GTK.
§9
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem jednego egzemplarza dla Beneficjenta
i jednego dla GTK.

Akceptuję warunki umowy
Beneficjent

……………………..…………………

GTK

……………………………………….

Projekt „Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości” realizowany
przez Izbę Gospodarczą „Grono Targowe Kielce” pod nadzorem
Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego

