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UUmmoowwaa  oo  wwyykkoonnaanniiee  BBiizznneess  PPllaannuu    
 
zawarta w dniu …………………………………… roku w Witoszowie Dolnym, pomiędzy: 
 

1. AASSDDOORR  DDoorraaddzzttwwoo  RRoollnniicczzee,,  UUssłłuuggii   IInnffoorrmmaattyycczznnee, z siedzibą w Witoszowie Dolnym  
(aaddrreess:: 58-100 Świdnica; Witoszów Dolny 88E), RReeggoonn:: 021147617,  NNIIPP: PL 884-228-17-65,  

reprezentowaną przez: 
 

1. Annę Sproską – właściela, 
 

zwanym dalej WWyykkoonnaawwccąą  

a 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(aaddrreess:: ………………………………………………), posiadająca RReeggoonn: ………………………, 
NNIIPP………………………………,  KKRRSS …………………………………………….,  
reprezentowaną przez: 

 
1.  ………………………………………………., 

 
2.  ………………………………………………., 
 

     zwanym dalej ZZlleecceenniiooddaawwccąą 

 

§§  11  
 

PPrrzzeeddmmiiootteemm  uummoowwyy jest wykonywanie Biznes Planu na realizację inwestycji polegającej na:  
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
§§  22 

 
WWyykkoonnaawwccaa zobowiązuje się do wykonania analizy finansowej na podstawie informacji udzielonej przez 
ZZlleecceenniiooddaawwccęę w informacji przygotowanej przez WWyykkoonnaawwccęę ( wg szablonu do biznes planu rolniczego ).  

 
§§  33 

 
HHaarrmmoonnooggrraamm  wwyykkoonnaanniiaa  bbiizznneess  ppllaannuu::   

1. EEttaapp  II -  wykonanie biznes planu do akceptacji ( ZZlleecceenniiooddaawwccaa, JJeeddnnoossttkkaa  kkrreeddyyttuujjąąccaa ) 
2. EEttaapp  IIII – poprawki ( po uwagach ZZlleecceenniiooddaawwccyy, JJeeddnnoossttkkii   kkrreeddyyttuujjąącceejj) 
3. EEttaapp  IIIIII  – przekazanie biznes planu do ZZlleecceenniiooddaawwccyy,,  JJeeddnnoossttkkii   kkrreeddyyttuujjąącceejj drogą e-mailową 

w formacie *.pdf 
 

 
§§  44 

 
Za wykonanie biznes planu po pełnej akceptacji projektu i założeń finansowych: ………………..……....  ++  VVAATT  ((2233%%)). 
Przed przesłaniem wersji do akceptacji w formacie **..ppddff – wpłata zaliczki na konto bankowe nr  konta 
bankowego: ASDOR - Doradztwo Rolnicze, Usługi Informatyczne BGŻ BNP PARIBAS : 0077  22003300  00004455  11111100  
00000000  00117777  99225500   w wysokości 4400  %% kwoty umownej tj. ……………………....  ++  ((2233%%)). W ramach ww. kwoty  
Zleceniobiorca na podstawie biznes planu wypełnia wniosek kredytowy oraz załączniki do wniosku,  aa  ttaakkżżee  
wszystkie korekty wg. uzgodnień z Bankiem. 
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§§  55  

 
TTeerrmmiinn  wwyykkoonnaanniiaa  zzlleecceenniiaa::   
  

1. EEttaapp  II – 48 godzin od otrzymania wszystkich informacji od ZZlleecceenniiooddaawwccyy (po dostarczeniu 
wszystkich informacji wg szablonu do pobrania ze stron internetowych firmy ASDOR). 

2. EEttaapp  IIII – 48 godzin od otrzymania wiążącej informacji dot. uwag ZZlleecceenniiooddaawwccyy jak i JJeeddnnoossttkkii  
KKrreeddyyttuujjąącceejj   (poprawki końcowe i ostateczne) 

3. EEttaapp  IIIIII  – wysyłka na wskazany adres ZZlleecceenniiooddaawwccyy lub bezpośrednio na skrzynkę e-mailową 
ZZlleecceenniiooddaawwccyy  ii   BBaannkkuu  kkrreeddyyttuujjąącceeggoo. 

 
§§  66  

 
KKoonnttaakktt ::     
ZZlleecceenniiooddaawwccaa  :: ( aaddrreess ) ……………………………………………………………; ee--mmaaii ll :: ……………….…. ; 
TTeell ..//ffaaxx. ………………………………….; GGSSMM  ………………………………………. . 
 
ZZlleecceenniioobbiioorrccaa:: ASDOR Doradztwo Rolnicze Usługi Informatyczne ; 58-100 Świdnica; Witoszów Dolny 
88E; NNIIPP:: PL 884-228-17-65; e-mail: asdor@onet.pl; GGSSMM 602-703-244  

  
§§  77  

 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz 
przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 
83 z późn. zm.). 
 

§§  88  
 

Umowę sporządzono w 22  jjeeddnnoobbrrzzmmiiąąccyycchh  eeggzzeemmppllaarrzzaacchh, po jednym dla każdej ze Stron. 
 

   

za AASSDDOORR DDoorraaddzzttwwoo  RRoollnniicczzee  UUssłłuuggii   
IInnffoorrmmaattyycczznnee  ––  AAnnnnaa  SSpprroosskkaa  

 

 
………………………………………………………………....  

za  ……………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………  

  

  
……………………………………………………………………..  
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