IAI S.A.
al. Piastów 30
71-064 Szczecin (Polska)

UMOWA O WSPÓŁPRACY
zawarta w Szczecinie

-

- 2 0 1

r.

pomiędzy Firmą IAI Spółka Akcyjna z siedzibą al. Piastów 30, 70-064 Szczecin, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie Wydział XIII
Gospodarczy KRS pod numerem 0000325245, NIP: 8522470967, REGON: 320147706, o kapitale
zakładowym 815 623,50 zł, zwaną dalej IAI, a:
Pena nazwa szkoy:
Adres (ulica, lokal, dom):
Adres (kod, miasto, kraj):

Reprezentowaną przez:
Imi i nazwisko:

Pesel:

Imi i nazwisko:

Pesel:

zwaną dalej Szkołą.
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest udostępnienie przez IAI usługi IdoSell Booking na rzecz Szkoły w
celach edukacyjnych.
2. Usługa IdoSell Booking jest ogólnodostępną usługą wynajmu aplikacji i zasobów
serwerowych na potrzeby rezerwacji internetowych, świadczoną przez IAI.
3. IAI zastrzega sobie prawo do sprzedaży dostępu do usługi w przypadku chęci dalszego
korzystania z wybranego panelu administracyjnego IdoSell Booking przez ucznia, jego
rodzinę lub pracodawcę, w wypadku chęci dalszego korzystania w celach innych niż
edukacyjne.
§2
Czas trwania umowy
1. Umowę zawiera się na czas nieokreślony.
2. Umowa może być rozwiązana na piśmie przez każdą ze stron z zachowaniem 3
miesięcznego okresu wypowiedzenia.
§3
Obowiązki stron
1. IAI zobowiązuje się do:
a) corocznego dostarczenia usługi w liczbie odpowiadającej ilości uczniów, którzy będą z niej
korzystać w celach edukacyjnych
b) wykasowania paneli administracyjnych usługi IdoSell Booking wraz ze wszystkimi danymi
po zakończeniu roku szkolnego, z zastrzeżeniem §1 pkt 3
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c) przeprowadzenia bezpłatnych szkoleń z zakresu obsługi IdoSell Booking dla pracowników
Szkoły, którzy będą prowadzili zajęcia dla uczniów z wykorzystaniem usługi
d) bieżącej pomocy w obsłudze IdoSell Booking oraz dołożenia wszelkich starań w jak
najszybszym usunięciu nieprawidłowości w działaniu usługi
1. Szkoła zobowiązuje się do:
a) zamieszczenia logo usługi IdoSell Booking na stronie internetowej Szkoły
b) wykorzystania usługi IdoSell Booking w ramach zajęć lekcyjnych klas o profilu
hotelarskim, marketingowym, managerskim itd.
c) wykorzystywania usługi jedynie w celach edukacyjnych
d) korzystania z IdoSell Booking zgodnie z jego przeznaczeniem
e) jak najszybszego informowania IAI o wszelkich nieprawidłowościach w działaniu usługi
f) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, których ujawnienie byłoby sprzeczne z
interesem IAI
§4
Rozliczenia wzajemnych należności
1. IAI zobowiązuje się do nieodpłatnego udostępnienia usługi IdoSell Booking w liczbie
określonej w § 3 pkt 1a.
2. IAI zobowiązuje się do nieodpłatnej pomocy w obsłudze IdoSell Booking.
3. Szkoła zobowiązuje się do nie czerpania korzyści finansowych z usługi IdoSell Booking.
§5
Postanowienia końcowe
1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.
2. Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie spory wynikające z tytuły wykonania niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd
powszechny w Szczecinie.
W imieniu IAI Spółka Akcyjna

W imieniu Szkoły

Data podpisania i czytelny podpis reprezentanta

Data i czytelny podpis reprezentanta
(reprezentantów)

Pieczęć firmowa

Pieczęć firmowa (o ile firma posiada)

