Elektroniczna Giełda Kapitału
Umowa nr …

zawarta dnia …………………………… roku pomiędzy:

Centrum Rozwoju Kapitału spółka z ograniczoną odpowiedzialnością., z siedzibą w Bydgoszczy
przy ul. Tuchołkowej 1/27, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla miasta Bydgoszczy VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS: 0000353005; NIP 554-286-87-08, reprezentowaną przez Tomasza Schmidt – Prezesa
zwaną dalej „Operatorem”
a
PEŁNA NAZWA., z siedzibą w MIEJSCOWOŚĆ przy ULICA I NUMER ULICY/BUDYNKU; nr KRS / nr wpisu
do ewidencji działalności gospodarczej; NIP numer nip, REGON NR REGON, reprezentowaną przez
OSOBA / OSOBY DO REPREZENTACJI – STANOWISKO
zwaną dalej „Użytkownikiem”.

§1
Na podstawie niniejszej umowy Operator udostępnia Użytkownikowi na okres trzech lat od daty
podpisania umowy elektroniczną platformę aukcyjną pn. Elektroniczna Giełda Kapitału w celu obsługi
transakcji Klienta.
§2
Szczegółowe informacje dotyczące zasad funkcjonowania Elektronicznej Giełdy Kapitału zostały
zawarte w Regulaminie dostępnym na stronie gieldakapitalu.pl.
§3
1. Opłaty należne Operatorowi od Użytkownika o profilu Wystawiający z tytułu korzystania z
Elektronicznej Giełdy Kapitału naliczane są każdorazowo po zakończeniu transakcji aukcyjnej
powodzeniem i przybiciem.
2. Faktura na kwotę zgodną z niniejszym cennikiem zostanie wystawiona przez Operatora
niezwłocznie po zakończeniu aukcji powodzeniem z 7-dniowym terminem płatności przelewem na
konto wskazane na fakturze.
3. Określone w niniejszej umowie ceny usług Elektronicznej Giełdy Kapitału dla Wystawiającego
są wartościami netto, do których naliczony zostanie należny podatek od towarów i usług (VAT).
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4. Wysokość opłaty należnej od Wystawiającego stanowi kwota równa mnożnikowi różnicy
pomiędzy Podstawą kalkulacji i Najkorzystniejszej oferty oraz Stawką Operatora zgodnie
z następującym wzorem:
OP= (NK-PK) x SO
gdzie:
OP- opłata od Wystawiającego
PK- podstawa kalkulacji
NK – Najkorzystniejsza oferta
SO – stawka Operatora
5. Wysokość podstawy kalkulacji wynosi 0,7*WIBID (aktualny dla danego okresu lokaty zgodnie z
tabelą poniżej)
6. Wysokość Stawki Operatora wynosi 10%

Nazwa wibid

Okres lokaty

1SW

Do 13 dni

2SW

Od 14 do 30 dni

1M

Od 31 do 89 dni

3M

Od 90 do 179 dni

6M

Od 180 do 269 dni

9M

Od 270 do 359 dni

1Y

Od 360 dni

§4
1. Użytkownik wyraża zgodę na udostępnianie i przekazywanie drogą elektroniczną faktur (e-faktur)
dotyczących płatności za usługi Elektronicznej Giełdy Kapitału świadczone przez Operatora na
podstawie zawartej umowy.
2. Informacja o wystawieniu elektronicznej faktury będzie każdorazowo przesyłana przez Operatora
na wskazany w niniejszym dokumencie adres e-mail Użytkownika.
3. Niezależnie od ewentualnego braku powiadomienia o udostępnieniu faktury elektronicznej
Użytkownik każdorazowo podejmie działania, aby ustalić treść ciążących zobowiązań z tytułu
zawartej umowy oraz należycie je wykonać.
4. Użytkownik potwierdza, że udostępnienie faktury drogą elektroniczną będzie równoznaczne z jej
doręczeniem, a ewentualne utrudnienia techniczne wynikające z przyczyn leżących po stronie
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Użytkownika lub Operatora pozostaną bez wpływu na ciążące na Użytkowniku zobowiązania z
tytułu zawartej umowy.
§5
1. Użytkownik wskazuje następującą osobę jako Pełnomocnika Użytkownika, o którym mowa
w § 2 punkt 5 Regulaminu, uprawnionego do kontaktu we wszystkich sprawach związanych
z realizacją niniejszej umowy:
Pełnomocnik Użytkownika – p. ..., tel. +48 ..., e-mail: …
2. Użytkownik oświadcza, że Pełnomocnik jest w pełni upoważniony oraz uprawniony
do wykonywania w systemie wszelkich czynności na rzecz Użytkownika, w szczególności
zarządzania kontem, definiowania atrybutów Pełnomocnika, ustanawiania Przedstawicieli oraz
definicji ich danych i uprawnień, a także zaciągania zobowiązań wobec Operatora i stron trzecich
za pośrednictwem Elektronicznej Giełdy Kapitału.
§6
1. Użytkownik potwierdza, że na etapie rejestracji zapoznał się i akceptuje zapisy Regulaminu
Elektronicznej Giełdy Kapitału oraz cenników dostępnych na portalu Elektronicznej Giełdy
Kapitału.
2. Strony ustalają, że w razie sprzeczności pomiędzy treścią niniejszej umowy a postanowieniami
Regulaminu, strony są związane umową.
§7
1. Zawiadomienia oraz oświadczenia, jakie w związku z niniejszą umową składają sobie Strony,
powinny być pod rygorem nieważności dokonywane w systemie Elektronicznej Giełdy Kapitału,
na piśmie za potwierdzeniem przyjęcia lub wysłane listem poleconym za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru.
2.

Strony zobowiązują sic wzajemnie do niezwłocznego zawiadamiania na piśmie o wszelkich
zmianach danych dotyczących nazwy, imienia i nazwiska, adresu siedziby lub zamieszkania,
numeru NIP, REGON, zmianie osoby Pełnomocnika Użytkownika, zmianie dowodu osobistego,
numeru nadanego w odpowiednim rejestrze działalności gospodarczej oraz innych danych
zawartych w niniejszej umowie.

3. Jeżeli którakolwiek ze Stron nie powiadomiła o zmianie danych, w szczególności adresu,
przyjmuje się, że oświadczenia i zawiadomienia skierowane do niej zgodnie z ostatnio podanymi
danymi, w tym na ostatni podany adres, wywierają skutki prawne z chwilą, w której doszłyby
do adresata, gdyby nie zmienił danych.
§8
Bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora, Użytkownikowi nie wolno przenieść praw ani obowiązków,
a także dokonać przelewu wierzytelności przysługującej mu w stosunku do Centrum wynikających
z niniejszej Umowy na inną osobę. W razie przeniesienia przez Użytkownika wyżej wymienionych
praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na inną osobę, Użytkownik będzie ponosił
solidarną odpowiedzialność z przejmującym prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy, za
wszelkie zobowiązania tej osoby wynikające z niniejszej Umowy w stosunku do Centrum.
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§9
1. Jakiekolwiek zmiany w niniejszej umowie mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
2. Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszej umowy będzie lub stanie się nieważne
lub bezskuteczne, nie wpływa to na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień umowy.
W miejsce postanowienia nieważnego lub bezskutecznego będzie miało zastosowanie
postanowienie, które najbardziej zbliżone jest do osiągnięcia celu założonego przez Strony.
§10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§11
Wszelkie spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy Strony będą starały się rozwiązywać
polubownie. W wypadku braku możliwości takiego rozwiązania właściwym do rozstrzygania sporów
jest Sąd Rejonowy w Bydgoszczy.
§12
Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

Operator

Użytkownik
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