Agencja Obrotu Nieruchomoœciami “Montanus“ s.c.
£êtownia 585, 34-242 £êtownia
NIP 552-169-28-65, REG. 121096012
Tel. (18) 52 11 141, tel. kom. 722 080 242
e-mail: biuro@montanus.pl
www.montanus.pl

Umowa Poœrednictwa w Sprzeda¿y:

Nr umowy……...............
bez wy³¹cznoœci* / na wy³¹cznoœæ* / na wy³¹cznoœæ typu bezpoœredniego*
zawarta dnia ............................................ w ...................................., pomiêdzy:
Pani¹ (Panem)* / Nazwa*...................................................................................................................…………………..
Córk¹ ( Synem) */ Reprezentowana przez *…………………………………………………………..………………………
Zam: * / Siedziba Firmy: *..............................................................................................................................................
Dow. Osob.:*/ KRS*: .......................................................... Pesel: */ REGON* : …......................................................
Jak oœwiadcza dzia³aj¹ca(y) w imieniu: ........................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………...…
Telefony: ............................................................................ email: ................................................................................
- zwanym dalej Zamawiaj¹cym
a
Agencj¹ Obrotu Nieruchomoœciami “Montanus” s.c. Tomasz Pietraszek, Andrzej Wicher z siedzib¹ w £êtowni przy
ul. 585 £êtownia, 34-242 £êtownia, NIP 552-169-28-65, reprezentowan¹ przez Przedsiêbiorcê*/ pracownika
przedsiêbiorcy*/ pe³nomocnika przedsiêbiorcy* ...........................................................................................................
- zwana dalej Przedsiêbiorc¹.

&1
PRZEDMIOT UMOWY

3.
Zamawiaj¹cy ustali³ cenê ofertow¹ sprzeda¿y
„Nieruchomoœci” na kwotê brutto:

1. Zamawiaj¹cy powierza Przedsiêbiorcy podjêcie
niezbêdnych czynnoœci zmierzaj¹cych do zawarcia
umowy: - zbycia praw do nieruchomoœci * - zbycia
praw do w³asnoœciowego spó³dzielczego prawa do
lokalu mieszkalnego* , u¿ytkowego*, - zbycia prawa
do domu jednorodzinnego w Spó³dzielni
Mieszkaniowej*.

………………………………........................................

2. Zamawiaj¹cy oœwiadcza, ¿e przys³uguje mu
prawo do :
a/ nieruchomoœci * / czêœci nieruchomoœci w udziale
……………..…cz.
b/ w³asnoœciowego spó³dzielczego prawa do lokalu
mieszkalnego*/ u¿ytkowego*/ domu jednorodzinnego
w Spó³dzielni Mieszkaniowej*
- zwanej(go) w dalszej treœci „Nieruchomoœci¹”.
Lokalizacja:
...................................................................................
Typ Nieruchomoœci:
...................................................................................
KW..............................................................................
nr dzia³ki.....................................................................
– pozosta³e dane w Karcie Obiektu.

(s³ownie.......………………..……………………………
…………………………………………………..……….)
Powy¿sza cena mo¿e ulec zmianie.
Zmiana ceny :
- obni¿enie - wymaga potwierdzenia przez
Zamawiaj¹cego w formie pisemnej lub elektronicznej
(np. fax lub e-mail).
- podwy¿szenie - wymaga podpisania aneksu do
niniejszej umowy.
4.
Zamawiaj¹cy oœwiadcza, ¿e „Nieruchomoœæ”
jest*/ nie jest* sk³adnikiem maj¹tku zwi¹zanego z
prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹.
5.
Zamawiaj¹cy oœwiadcza, ¿e „Nieruchomoœæ”
wymieniona w ust. 2 :
- nie jest obci¹¿ona ¿adnymi prawami na rzecz osób
trzecich*,
- jest obci¹¿ona ……………………...................…………………………
………………………….………………………………. *
oraz ,¿e nie toczy siê ¿adne postêpowanie s¹dowe
oraz egzekucyjne, którego przedmiotem jest ta
„Nieruchomoœæ”.

&2
ZOBOWI¥ZANIA PRZEDSIÊBIORCY
1. Poœrednik podczas trwania umowy zobowi¹zuje
siê do dzia³ania na rzecz Zamawiaj¹cego, a w
szczególnoœci do:
- stworzenia warunków do zawarcia umowy
sprzeda¿y „Nieruchomoœci”
- przeprowadzania oglêdzin nieruchomoœci,
- promocji oferty poprzez dokonanie dzia³añ
marketingowych maj¹cych na celu pozyskanie
nabywcy,
- pomoc zamawiaj¹cemu w przygotowaniu i
skompletowaniu dokumentów niezbêdnych do
transakcji,
- dokonania prezentacji „Nieruchomoœci”
potencjalnym nabywcom,
- udzia³ w negocjacjach warunków transakcji,
- innych czynnoœci, które Przedsiêbiorca uzna za
konieczne w celu wyszukania nabywcy,
- przekazania Zamawiaj¹cemu ka¿dej otrzymanej
deklaracji kupna „Nieruchomoœci”,
- wykonania tych czynnoœci z nale¿yt¹ starannoœci¹,
zgodnie z zasadami wynikaj¹cymi z przepisów prawa
oraz zgodnie z zasadami etyki i obowi¹zuj¹cymi
Standardami Zawodowymi Poœredników w Obrocie
Nieruchomoœciami.
2. Osob¹ odpowiedzialn¹ zawodowo za wykonanie
czynnoœci poœrednictwa jest Andrzej Wicher,
lic. nr 15659, POLISA PZU NR 6565/D8/271/2011.
Przedsiêbiorca informuje, ¿e Poœrednik
odpowiedzialny zawodowo za wykonanie czynnoœci
poœrednictwa, jest ubezpieczony od
odpowiedzialnoœci cywilnej w rozumieniu ustawy o
gospodarce nieruchomoœciami.

&3
CZAS TRWANIA UMOWY
1*. Umowa zostaje zawarta na czas:
- nieokreœlony,
od dnia……………………. z mo¿liwoœci¹ jej
pisemnego wypowiedzenia przez ka¿d¹ ze stron z 14
dniowym (czternastodniowym) okresem
wypowiedzenia.
2*. Umowa zostaje zawarta na czas:
- okreœlony,
od dnia...........................do dnia……………………….
z mo¿liwoœci¹ jej rozwi¹zania za porozumieniem
stron, jak równie¿ na pisemny wniosek
Zamawiaj¹cego z powodu zaistnienia
nadzwyczajnych zdarzeñ losowych nie powsta³ych
powsta³ych z winy Zamawiaj¹cego lub
Przedsiêbiorcy.

&4
WYNAGRODZENIE
1. Za czynnoœci objête niniejsz¹ umow¹ Zamawiaj¹cy
zobowi¹zuje siê do zap³aty Przedsiêbiorcy
wynagrodzenia w wysokoœci……………………….%
brutto* ceny „Nieruchomoœci” (w tym 23% podatku
VAT),
lub kwotê brutto.......................................................
(s³ownie:………………………………………………….
............................................................................…)*

2. Wynagrodzenie przedsiêbiorcy p³atne jest na
wezwanie. Je¿eli Zamawiaj¹cy i strona Kupuj¹ca
postanowi¹ zabezpieczyæ transakcjê w postaci
umowy przedwstêpnej, wynagrodzenie na rzecz
przedsiêbiorcy winno zostaæ zap³acone jednorazowo
przy podpisaniu umowy przedwstêpnej.
3. Po zawarciu umowy przedwstêpnej, a w przypadku
nie zawarcia umowy przenosz¹cej prawo w³asnoœci
„Nieruchomoœci”, Przedsiêbiorca zachowuje prawo
do pe³nego wynagrodzenia.
4. Nie zachowanie powy¿szych warunków p³atnoœci
spowoduje naliczenie odsetek ustawowych za ka¿dy
dzieñ zw³oki w zap³acie nale¿nego wynagrodzenia, o
którym mowa w ust. 1 .
5. Przedsiêbiorca zachowuje prawo do pe³nego
wynagrodzenia równie¿ w przypadku rozwi¹zania
umowy, wypowiedzenia umowy lub jej wygaœniêcia,
je¿eli w okresie ……………………. ( nie mniej ni¿ 6
miesiêcy) od rozwi¹zania umowy, wypowiedzenia
umowy lub jej wygaœniêcia, Zamawiaj¹cy zawrze
umowê przenosz¹c¹ prawo w³asnoœci
„Nieruchomoœci” z osob¹ fizyczn¹, prawn¹ lub
kapita³owo i gospodarczo z ni¹ powi¹zan¹, której
podano adres „Nieruchomoœci” przed dniem
rozwi¹zania umowy, wypowiedzenia umowy lub
wygaœniêcia umowy, a odbiór adresu zosta³
potwierdzony przez t¹ osobê pisemnie. Okres
prolongaty skutków umowy poœrednictwa uzale¿niony
jest od rodzaju nieruchomoœci i warunków rynkowych.
6. Przedsiêbiorca zachowuje prawo do pe³nego
wynagrodzenia w przypadku przedstawienia
Kupuj¹cego, gotowego zawrzeæ umowê na
warunkach ustalonych przez Zamawiaj¹cego, a
Zamawiaj¹cy podwy¿szy cenê ofertow¹ ustalon¹ w
&1 ust. 3 bez stosownego aneksu do niniejszej
umowy.

&5
ZOBOWI¥ZANIA ZAMAWIAJ¥CEGO
1. Zamawiaj¹cy zobowi¹zuje siê do:
a) wspó³dzia³ania przy wykonywaniu czynnoœci
zmierzaj¹cych do sprzeda¿y „Nieruchomoœci”,
b) przed³o¿enia Przedsiêbiorcy wszelkich prawem
wymaganych dokumentów potwierdzaj¹cych stan
prawny „Nieruchomoœci”,
c) przekazania wszystkich informacji które dotycz¹
„Nieruchomoœci” i poinformowanie Przedsiêbiorcy o
wszystkich zmianach stanu prawnego oraz
obci¹¿eniach, nawet jeœli nie s¹ ujawnione w
przed³o¿onych dokumentach,
d) pisemnego zawiadomienia (fax , e-mail) o chêci
podpisania aneksu „podwy¿szaj¹cego” cenê ofertow¹
„Nieruchomoœci”,
e) zap³aty wynagrodzenia ustalonego w &4,
f) niezw³ocznego poinformowania Przedsiêbiorcy o
dokonaniu sprzeda¿y „Nieruchomoœci” we w³asnym
zakresie, oraz podania imienia i nazwiska / nazwy
kupuj¹cego.
2. Zamawiaj¹cy wyra¿a zgodê na:
a) pobierania oraz gromadzenie przez Przedsiêbiorcê
kopii lub orygina³ów dokumentów niezbêdnych do
realizacji umowy poœrednictwa,
b) reklamowanie „Nieruchomoœci”,

c) wspó³pracê przy realizacji umowy z innymi
poœrednikami,
d) podpisanie umowy poœrednictwa poza siedzib¹
Przedsiêbiorcy,
e) wykonywanie przez Przedsiêbiorcê czynnoœci
poœrednictwa na rzecz obu stron transakcji
(Sprzedaj¹cego i Kupuj¹cego),
f) podpisanie przez Przedsiêbiorcê umowy
rezerwacji,
g) przetwarzanie swoich danych osobowych przez
Przedsiêbiorcê w celu realizacji niniejszej umowy.

&6
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
1. Zamawiaj¹cy, który dzia³a jako pe³nomocnik
oœwiadcza, ¿e zosta³ umocowany w sposób
umo¿liwiaj¹cy skuteczne sk³adanie oœwiadczeñ woli,
¿e dzia³a w granicach umocowania i zobowi¹zuje siê
do dostarczenia w terminie 7 dni (siedmiu dni) od dnia
podpisania niniejszej umowy orygina³u
pe³nomocnictwa. W przypadku nie przed³o¿enia
wy¿ej wymienionego pe³nomocnictwa odpowiada
wobec Przedsiêbiorcy, za zobowi¹zania finansowe
wynikaj¹ce z niniejszej umowy.

2. Zamawiaj¹cy oœwiadcza, ¿e powy¿sze warunki i
treœci umowy zosta³y uzgodnione indywidualnie,
akceptuje je i zobowi¹zuje siê je respektowaæ,
3. Zamawiaj¹cy oœwiadcza, ¿e zna swoje prawa
wynikaj¹ce z Ustawy o ochronie danych osobowy z
dnia 29.VIII. 1997r. Dz. U. Nr 133 poz. 883.
4. Strony oœwiadczaj¹, ze wszelkie zmiany niniejszej
umowy wymagaj¹ formy pisemnej pod rygorem
niewa¿noœci,
5. Wszelkie ewentualne spory mog¹ce powstaæ przy
wykonywaniu postanowieñ niniejszej umowy, Strony
poddadz¹ rozstrzygniêciu w³aœciwemu S¹dowi
Powszechnemu.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejsz¹ umow¹
zastosowanie maj¹ odpowiednie przepisy kodeksu
cywilnego oraz przepisy Ustawy o gospodarce
nieruchomoœciami z dnia 21.VIII.1997 r. tekst jednolity
Dz.U.z 2004r. nr 261 poz. 2603 z póŸn. zm.
Umowê sporz¹dzono w 2-ch jednobrzmi¹cych
egzemplarzach. Zamawiaj¹cy swym podpisem
potwierdza odbiór jednego egzemplarza.

Przedsiêbiorca

Zamawiaj¹cy

.....................................................................

.....................................................................

&7
KLAUZULA WY£¥CZNOŒCI
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta z zastrze¿eniem wy³¹cznoœci (zgodnie z Art. 180 ust. 3a Ustawy o gospodarce
nieruchomoœciami, oraz Art. 550 k.c.) na okres od dnia…………………………….., do dnia ………….…………….....
2. Zastrze¿enie wy³¹cznoœci oznacza, ¿e Zamawiaj¹cy na podstawie niniejszej umowy oddaje sprawê (ofertê) do
prowadzenia jednemu Przedsiêbiorcy, co oznacza, ¿e Przedsiêbiorca bêdzie jedynym poœrednicz¹cym.
Zamawiaj¹cy nie mo¿e w okresie w którym wy³¹cznoœæ zosta³a zastrze¿ona, ani bezpoœrednio, ani poœrednio
zawrzeæ umowy, która mog³aby naruszyæ wy³¹cznoœæ Przedsiêbiorcy.
3. Zamawiaj¹cy oœwiadcza, ¿e nie zawar³ ¿adnej innej umowy poœrednictwa.
4. Uchybienie zapisom ust. 1 i ust. 2 spowoduje obowi¹zek zap³aty wynagrodzenia okreœlonego w &4 ust. 1.
5. W przypadku wycofania oferty w okresie w którym zastrze¿ono wy³¹cznoœæ Przedsiêbiorcy, zamawiaj¹cy
zobowi¹zany jest zap³aciæ karê umown¹ w kwocie równowartej wynagrodzeniu ustalonym w &4 niniejszej umowy.
6. Postanowienia niniejszej „klauzuli wy³¹cznoœci” obowi¹zuj¹ wraz z postanowieniami paragrafów &1 do &6 w
przypadku odrêbnego podpisania „klauzuli wy³¹cznoœci” przez Strony.
7. W przypadku zawarcia „Umowy poœrednictwa z klauzul¹ wy³¹cznoœci typu bezpoœredniego” Przedsiêbiorca
zobowi¹zuje siê nie pobieraæ wynagrodzenia od Kupuj¹cego. Wynagrodzenie w ca³oœci w tym przypadku pokrywa
Zamawiaj¹cy. /**

Przedsiêbiorca

Zamawiaj¹cy

.....................................................................

.....................................................................

____________________________________________________________________________
*/ niepotrzebne skreœliæ
**/ skreœliæ w przypadku zawarcia umowy na wy³¹cznoœæ – bez typu bezpoœredniego

