УГОДА ПРО СПІВПРАЦЮ

м………………………….

<........>…………………2018р.

………………, прож. ……………., серія та номер паспорта ………………. виданий ……….,
дійсний
до
…………
,
Pesel/ідентифікаційний
код………….,
іменований
надалі«Замовник»з однієї сторони
та
ТзОВ Mayak, в особі Голови Правління Пшемислава Шьмігель (Przemysława Śmigiel),
місцезнаходження: 32-089 Бембло, вул. Заходня 89, внесено в Реєстр Підприємців,
який веде Районний Суд для м.Краків, XI Господарський Відділ Національного
Судового Реєстру,під номером KRS 0000643610, NIP: 6762515622, REGON: 365702400,
іменований надалі «Виконавець»

Уклали між собою Угоду:

§1
1. Виконавець зобов’язується за замовленням Замовника, або вказаної їм особи,
іменованої надалі «Студент», надавати послуги пов'язані із зарахуванням
Студента на навчання в обраному ним ВНЗ, який розташований на території
Польщі.
2. До сфери послуг, зазначених у п. 1, належатиме:
a) на етапі вибору Студентом факультету та ВНЗ:
− інформація про ВНЗ, у тому числі пропоновані факультети, спеціальності,
інфраструктура
− інформація про умови прийому на навчання до обраного ВНЗ
− інформація про вартість навчання в вибраних ВНЗ
− інформація щодо вартості та умов перебування у Польщі
− інформація про можливі варіантів приїзду до в міста в Польщі, в якому
розташований вибраний ВНЗ
b) після вибору Студентом факультету та ВНЗ:
− консультації щодо термінів оплати за навчання в обраному ВНЗ
− передача документів і анкет, необхідних під час процесу прийому до ВНЗ
− підготовка документів, які вимагає ВНЗ у процесі зарахування на навчання
− посвідчення документів (Апостиль), які вимагає ВНЗ під час зарахування на навчання

−
−
−
−
−
−
c)
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−

переклад документів на польську мову згідно з вимогами ВНЗ
реєстрація кандидата на навчання
відправка документів кандидата на навчання до Польщі
складання повного комплекту документів кандидата на навчання ( абітурієнта ) до
приймальної комісії вибраногоВНЗ
відправка в Україну підтвердження про складання документів кандидата на навчання
( абітурієнта ) в приймальній комісії обраного ВНЗ
відправкав Україну довідки про зарахування кандидата на навчання ( абітурієнта ) на
обраний факультет в обраному ВНЗ
після прийому Студента на навчання до обраного ВНЗ
відправка зразка правильного заповнення заяви на візу (в електронній версії)
консультації щодо терміну прибуття до Польщі
консультації щодо легального перебування в Польщі під час навчання
організація проживання в гуртожитку
організація переїзду з України в Польщу (автобус стандарт *****)
видання SIM-карти польського оператора мобільного зв'язку
супровід в день прибуття: трансфер до місця проживання
організаційна зустріч і обговорення питань, які стосуються початку навчання в ВНЗ
супровід в процесі отримання студентського квитка, придбання місячного проїзного
квитка та реєстрації SIM-карти, ознайомлення з локалізацією ВНЗ та проїздом з місця
проживання до ВНЗ
постійний супровід під час перебування у Польщі (1 опікун на 80 осіб)

3. Діапазон додаткових послуг, не передбачених цією Угодою, та зазначеною в ній
винагородою призначеною для Виконавця, а також умови і вартість їх надання визначає
додаток № 1 до цієї Угоди.
§2
1. Виконавець зобов'язується виконувати обов'язки, які випливають з цієї Угоди, з
особливою ретельністю і з дотриманням усіх необхідних термінів, а також зобов'язується
інформувати Замовника або Студента про поточний стан процесу зарахування до ВНЗ.
2. Виконавець має право виконувати цю Угоду, з залученням третіх осіб за своїм розсудом і
без необхідності отримання окремої згоди з сторони Замовника.
3. Замовник зобов'язується належним чином співпрацювати з Виконавцем при виконанні
цієїУгоди, зокрема, негайно надавати будь-яку необхідну від Замовника інформацію,дані
або документи, а також виконувати рекомендації та поради.
§3
1. За виконання цієї Угоди Замовник сплачує Виконавцю винагороду у розмірі 2 100 PLN
брутто (прописом: дві тисячі сто PLN) наступним чином:
a) 600 PLNбрутто – в день підписання Угоди

b) 1000 PLNбрутто –після зібрання комплекту документів, які необхідні в процесі
зарахування до ВНЗ, і перед їх подачею Виконавцем до приймальної комісії
вибраного ВНЗ
c) 500 PLNбрутто – після отримання довідки від ВНЗ про прийняття Студента на
навчання і зібрання всіх документів, необхідних в процесі отримання Студентом
візи.
2. Винагорода, про яку йде мова в п. 1 не поширюється на адміністративні оплати,
пов'язані з отриманням документації, необхідної в процесі зарахування до ВНЗ
(наприклад, податкові платежі, візові оплати), а також на оплати пов'язані з приїздом,
навчанням та перебуванням Студента в Польщі (наприклад, витрати на проїзд,
телефонний зв'язок, витрати на проживання, страхування). Ці оплати Замовник несе у
спосіб, вказаний Виконавцем.
3. Винагорода, про яку йде мова в п. 1, буде виплачуватися у безготівковому порядку на
підставі та у строки, що випливають з рахунків-фактур або рахунків, виставлених
Виконавцем – з урахуванням положень пункту 1.
§4
1.

У разі відмови вибраним ВНЗ у прийомі Студента на навчання із-за недоліків в
документації, підготовленої Виконавцем, і якщо ці недоліки залежать від Виконавця,
Виконавець буде зобов'язаний негайно прийняти усі необхідні заходи, за свій рахунок,
з метою усунення недоліків цієї документації. Якщо ці заходи виявляться
неефективними, і Студент не буде з цих причин зарахований до ВНЗ, Виконавець
зобов'язаний негайно повернути Замовнику всі одержані від нього фінансові кошти, у
зв'язку з виконанням цієї Угоди.

2.

Виконавець не несе відповідальності і не зобов'язаний повернути Замовнику
винагороду, про яку йде мова у п. 1, у разі відмови в прийомі Студента на навчання або
відсутності можливості початку навчання після зарахування до ВНЗ із-за недоліків
документації або з інших причин, не залежних від Виконавця.

3.

Виконавець не несе відповідальності щодо Замовника чи Студента, за дії або
бездіяльність ВНЗ по відношенню до Студента після його зарахування до ВНЗ, якщо ці
дії чи бездіяльність не виникають з причин, залежних від Виконавця.

4.

У разі, якщо ВНЗ не відкриє набір на спеціальність, яку вибрав Студент, незалежно від
причини такого рішення ВНЗ, Виконавець, у рамках цієї Угоди і на підставі раніше
зібраного комплекту документів, приймеусі необхідні заходи для того, щоб Студента
прийняли на іншу, вибрану ним та доступну спеціальність в цьому ВНЗ.В інших
ситуаціях, подальше співробітництво сторін буде залежати від укладення між ними
додатку до цієї Угоди чи підписання окремої Угоди, що буде визначати умови їх
співпраці.
§5

1.

Угода укладається на невизначений термін.

2.

Кожна із Сторін може розірвати Угоду з додержанням 1-місячного терміну
попередження.

3.

Кожна з Сторін має право розірвати Угоду без попереднього повідомленняв разі її
невиконання або неналежного виконання іншою Стороною, після попереднього
письмового повідомлення про припинення порушень і впливі призначеного для цього
терміну.Якщо розірвання Угоди відбувається з причин, залежних від Виконавця,
Замовник має право вимагати повернення всіх фінансових коштів, про яких йде мова в
§ 4, п. 1.У зворотній ситуації, Виконавець має право утримати всі кошти, отримані від
Замовника.

4.

Сторони допускають можливість розірвання договору за згодою сторін без дотримання
строку розірвання договору, про який йде мова у п. 2 цього параграфа.
§6

1.

Сторони вказують наступні контактні дані для поточної кореспонденції у зв'язку з
виконанням цієїУгоди:
a) Замовник ………….тел…………….e-mail……………….адрес………………………………………………….
b) Виконавець…………..тел……………e-mai……………….адрес……………………………………………….

2.

Сторони домовилися, що вся переписка відправлена іншій Стороні, на зазначені вище
адреси електронної пошти, буде ефективна нарівні з листуванням, яке надсилається у
вигляді почтового відправлення в письмовій формі на адреси, вказані на початку Угоди.

3.

До моменту повідомлення іншій Стороні про зміну зазначених вище адрес, листи,
будуть надіслані на існуючі адреси і вважатимуться за доставлені.
§7

1.

Зміни, доповнення та додатки до цієї Угодиє невід’ємною частиною і мають юридичну
силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі.

2.

Якщо яке-небудь з положень цієї Угоди є або стає недійсним, це не впливає на інші
положення. Замість недійсних положень Сторони негайно узгодять такі умови, які
будуть відповідати значенню і меті недійсних положень.

3.

Відповідним правом для цієї Угоди - є польське право.

4.

Спори, що виникають у зв’язку з виконанням цієї Угоди, розглядаються в суді за
місцезнаходженням Виконавця.

5. До питань, не врегульованих Угодою, застосовуються положення Закону від 23.4.1964 р.
– Цивільного Кодексу Польщі (Законодавчий Вісник № 16, поз. 93 з зм.).
§8
1. Угоду підписано у двох примірниках, в польській і українській мовній версії,по одному
для кожної із Сторін.
2. У разі розбіжності між мовними версіями цієї Угоди, переважну силу має версія
польською мовою.

Реквізити Сторін
Замовник

Виконавець

……………………………………………………….

ТзОВ Mayak

……………………………………………………….

32-089 Бембло, вул. Заходня 89

……………………………………………………….

KRS 0000643610

……………………………………………………….

NIP: 6762515622

………………………………………………………

REGON: 365702400

…………………………………………………
(дата і підпис Замовника)

Додаток 1:
Перелік та умови надання додаткових послуг

…………………………………………………..
(дата і підпис Виконавця)

