
 

 

PARTNERSKA UMOWA WSPÓŁPRACY 

 

 

 

Umowa współpracy zostaje zawarta w dniu…………... , i obowiązywać będzie do dnia …………….  

pomiędzy: 

MN SPORT Miłosz Najda z główną siedzibą w 70-360 Szczecin ul. Pocztowa 34/2 reprezentowanym przez:  

Miłosz Najda-właściciel a klubem piłkarskim/instytucją............................................................. reprezentowanym przez:  

Prezes.................................................tel….... ............................... e-mail.....................................  

Wice-Prezes........................................tel….................................. e-mail .................................... 

 

                                                   

      §1 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Przedmiotem umowy jest szczegółowe określenie warunków współpracy handlowo – reklamowo - sponsorskiej w 

zakresie sprzedaży i promocji sprzętu i odzieży piłkarskiej znajdującej się w ofercie firmy MN SPORT.  

                    

 

 

 

 

      §2 

                                                  WARUNKI WSPÓŁPRACY 

 

1. MNSPORT w ramach zawartej umowy partnerskiej zobowiązuje się dostarczyć wszelkich produktów piłkarskich i 

innego sprzętu sportowego niezbędnych w prowadzeniu rozgrywek meczowych i zajęć treningowych, zamówionych 

przez klub/instytucję. 

2. MNSPORT zobowiązuje się wysyłania ofert cenowych i promocyjnych  na podany  



 

e-mail klubowy/służbowy oraz  na e-mail  Prezesa  i Vice-Prezesa. 

3. Klub/Instytucja zobowiązuje się do informowania MNSPORT  o każdorazowej zmianie danych kontaktowych władz 

klubu/instytucji pod rygorem anulowania obowiązującej umowy. 

4. MNSPORT zobowiązuje się w ramach umowy przekazać nieodpłatnie zestaw kompletów piłkarskich w ilości 16 szt. 

firmy MN SPORT „MEGII” pod warunkiem spełnienia warunków pkt. 4.1. niniejszej umowy. 

4.1. Klub/Instytucja ma prawo do odbioru gratisowych zestawów kompletów piłkarskich w momencie osiągnięcia przez 

klub/instytucję salda w wysokości 10 000 tys. zł netto, za zakupy towarów w MNSPORT , przy czym za każde kolejne 

wydane  10 000 tys zł netto klub/instytucja ma prawo do następnego zestawu kompletów piłkarskich. Saldo za zakupy, 

liczone jest od dnia podpisania do dnia zakończenia umowy. Ponadto zakupy  mogą być  dokonywane przez 

sponsora/osobę zewnętrzną na rzecz klubu i w jego imieniu. Klub zobowiązany jest do ewidencji zakupów podając takie 

dane jak: data zakupu, nr faktury/paragonu, kwota zakupu według załącznika do niniejszej  umowy.  

5. W ramach umowy MNSPORT zobowiązuje się do udzielenia klubowi/instytucji następujących rabatów: na odzież 

sportową i akcesoria sportowe z katalogów firmowych: 

-NIKE TEAM rabat – 25% od cen katalogowych 

-ADIDAS TEAM rabat - 30%. od cen katalogowych 

-ZINA rabat - 30%  od cen katalogowych 

-GIVOVA  - rabat 15% od cen katalogowych 

-YAKIMA –rabat 10% od cen katalogowych 

-PUCHARY, STATUETKI, MEDALE – rabat 10% od cen katalogowych 

-MNSPORT- rabat 10% od cen promocyjnych. Z zastrzeżeniem pkt .6 niniejszej umowy. 

6. Rabaty dotyczą wyłącznie zakupów obejmujących produkty katalogowe wszystkich marek, których łączna suma  

przekroczy 1 000 tys zł netto.  

7. MNSPORT prowadzi sprzedaż produktów następujących producentów Nike, Adidas, Zina,  Puma Givova, Yakima,  

MN Sport, Umbro, Lotto, Reusch, Select, Uhlsport, Molten, Spalding, Jako,  Mikasa, Legea. 

8. MNSPORT zobowiązuje się do wymiany reklamowanego towaru pod warunkiem wypełnienia druku reklamacyjnego i 

pozytywnym rozpatrzeniu sprawy przez sprzedawcę/rzeczoznawcę  w  najszybszym  możliwym terminie.  W przypadku 

wystąpienia nieprzewidzianych trudności  termin ten może ulec wydłużeniu do 21 dni. O ewentualnych zmianach 

MNSPORT zobowiązuje się poinformować zamawiającego telefonicznie, drogą mailową lub pisemnie.  

 

§3 

 

1. Klub/Instytucja gwarantuje ekspozycję baneru reklamowego MNSPORT  o wymiarach  

1m x 3m na obiekcie sportowym, na którym rozgrywane są mecze (imprezy sportowe)  

i treningi. Lokalizacja instalacji banerów odbywa się w ramach wspólnych ustaleń pomiędzy stronami umowy.  

2. Klub/Instytucja zobowiązuję się do dokumentacji fotograficznej powieszonego baneru w postaci pliku jpg, png lub pdf 

i przesłania go na adres mnsport@mnsport.pl.  

3. Klub zobowiązuje się do umieszczenia na swojej stronie internetowej loga i odnośnika do strony www.mnsport.pl 

 

mailto:mnsport@mnsport.pl
http://www.mnsport.pl/


 

§4 

 

1. Podstawą zamówienia towaru będzie złożenie zamówienia drogą mailową, poprzez formularz w sklepie internetowym, 

osobiście lub faksem. 

2. Klub upoważnia MNSPORT. do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu. 

3. Firma MNSPORT zobowiązuje się do dostarczenia  zamówionego towaru, którego nie ma na stanie magazynowym w 

ciągu 14 dni roboczych po uprzednim potwierdzeniu dostępności poszczególnych marek u producentów. Jeżeli towar 

znajduje się w magazynie. MNSPORT  zobowiązuje  się  wydania towaru w tym samym dniu.  

4. MNSPORT  zobowiązuję się do realizacji zamówienia po jego potwierdzeniu drogą mailową lub telefonicznie, a 

następnie wystawieniu faktury VAT, wpłacie zaliczki w wysokości 50% całości zamówienia  na rachunek bankowy w  

ING Bank Śląski S.A: 43 1050 1559 1000  0090 6175 0924 prowadzony na rzecz MNSPORT ul. Piłsudskiego 19, 70-

460 Szczecin w tytule płatności podając numer uprzednio wystawionej faktury, która będzie  wysłana mailem a orginał 

przekazany wraz  z towarem. W razie potrzeby klienta firma MNSPORT może przesłać fakturę pocztą wcześniej.  

5. Wpłata drugiej części zamówienia jest realizowana poprzez dokonanie płatności na konto bankowe po telefonicznym 

lub mailowym potwierdzeniu wysyłki towaru  lub za pobraniem z w zależności  od woli klienta. 

6. W przypadku  rezygnacji z zamówienia  zwrot wpłaconej wcześniej zaliczki możliwy jest wyłącznie  w momencie 

kiedy zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji. Po potwierdzeniu zamówienia i przyjęciu go do realizacji nie jest 

możliwy zwrot zaliczki z przyczyn nie zależnych od  MNSPORT. 

7. Wystawienie faktury/przelew jest możliwe wyłącznie w momencie udokumentowania przez klub/instytucję dokonania 

wcześniejszych trzech transakcji gotówkowych w MNSPORT.  

8. Wystawienie faktury przelewowej z określonym terminem płatności możliwe jest wyłącznie po przedłożeniu 

pisemnego zamówienia zawierającego pieczątki oraz podpisy osób upoważnionych przez klub/instytucję do złożenia 

podpisów na zamówieniu. 

9. Następne zamówienie klubu/instytucji może być zrealizowane dopiero w momencie uregulowania wszelkich 

wcześniejszych zobowiązań  wobec MNSPORT. 

10. W momencie nie wywiązania się z warunków umowy MNSPORT  zastrzega sobie prawo do wystąp ienia na drogę 

sadową i pociągnięcia do odpowiedzialności prawnej osób podpisujących niniejszą umowę.  

11. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.  

12. Zmiana warunków umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności 

13.Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Sprzedającego  

14. W sprawach które nie reguluje niniejsza umowa zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 

   KLUB/INSTYTUCJA        MNSPORT 

 

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

                     Pieczątka i podpis          Pieczątka i podpis 

 

 

*PODPISZ UMOWĘ A KOMPLETY PIŁKARSKIE DOSTANIESZ GRATIS  


