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zawarta w dniu ___________ roku pomiędzy _______________________ - zwana w treści Umowy 
ZLECENIODAWCĄ,   
  
a 

  
firma NIKITA FIRST spółka z ograniczona odpowiedzialnością KRS 0000690694, zarejestrowana za adresom 
w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 125/127 lok.402 B, zwaną w treści Umowy ZLECENIOBIORCĄ, 
reprezentowaną przez Dmytro Suvorov. 

§ 1 
Przedmiot umowy 

Przedmiotem umowy są czynności - konsultowanie, wypełnienie oraz pomoc w przygotowaniu dokumentów do 
złożenia oraz złożenie w ambasadzie Ukrainy  w Warszawie wszystkich niezbędnych dokumentów do 
uzyskania wizy do Ukrainy dla obywatela/ki __________________. 

§ 2 
  

Czas trwania umowy 
  

1. Umowę zawiera się na czas nieoznaczony od dnia __________  roku. 
2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Strona za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia ze 

skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 
§ 3 

  
Obowiązki ZLECENIOBIORCY 

  
1. Strony ustalają następujący zakres zadań Zleceniobiorcy: czynności związane z rejestracją na termin w 

ambasadzie Ukrainy  prowadzenie pełnej obsługi konsultacyjnej , wypełnianie wszystkich niezbędnych 
dokumentów oraz pomoc ZLECENIODAWCY w zakresie związanym z przedmiotem umowy. 

2. Prowadzenie wszelkich konsultacji dotyczących procedur w tym listy dokumentów do uzyskania wizy. 
Ostateczna decyzja zostanie podjęta przez wydział konsularny ambasady Ukrainy w Warszawie. 

3. Obowiązki ZLECENIOBIORCY wynikające z niniejszej umowy będą wykonywane przez pracowników 
Zleceniobiorcy, którzy posiadają wszelkie konieczne umiejętności i wiedzę do wykonywania przedmiotu 
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umowy ZLECENIOBIORCA ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, którym 
powierzył wykonanie na rzecz ZLECENIODAWCY poszczególnych czynności. 

4. ZLECENIOBIORCA nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość danych i dokumentów 
dostarczonych przez ZLECENIODAWCĘ do wykonania usługi określone w niniejszej umowie, 
również nie może wpływać na decyzję wydanie, albo nie wydanie wizy przez pracowników 
ambasady Ukrainy w  Warszawie. 

 
 
 

§ 4 
Kolejność wykonania i rozliczeń 

  
1. ZLECENIODAWCA zobowiązany zapłacić ZLECENIOBIORCY wynagrodzenie za 

prawidłowe wykonanie usługi (uzyskanie wizy lub nie uzyskanie wizy z przyczyn leżących po 
stronie ZLECENIODAWCY) w terminie 3 dni po doręczeniu ZLECENIODAWCY 
prawidłowo wystawionej pod względem formalnym i merytorycznym faktury. 

2. ZLECENIOBIORCA przystępuje do wykonywania swoich zobowiązań wynikłych z 
zapisów niniejszej Umowy tylko i wyłącznie po otrzymaniu wszystkich wymaganych 
dokumentów przez ZLECENIOBIORCĘ na podstawie niniejszej Umowy oraz jej 
wszystkich załączników. 

3. 3. Całkowite wynagrodzenie z tytułu niniejszej umowy wynosi 890 brutto za osobę,  
4. ZLECENIOBIORCA może przenieść za pisemną zgodą ZLECENIODAWCY część 

swoich obowiązków względem ZLECENIODAWCY wynikających  z  zapisów  niniejszej 
Umowy na osoby trzecie (podwykonawców) biorąc pełną odpowiedzialność za swoje 
działania lub zaniechania na rzecz ZLECENIODAWCY. 

5. ZLECENIOBIORCA w ramach niniejszej Umowy nie pokrywa kosztów wysyłki 
dokumentów do ZLECENIODAWCY. 

6. W przypadku odmowy lub odstąpienia ZLECENIODAWCY od wykonywania Umowy, 
nieskorzystania z wcześniej wykonanych przez  ZLECENIODAWCA usług lub innych 
powodów wniesiona przez ZLECENIODAWCY kwota zapłaty nie podlega zwrotowi. 

7. W przypadku całkowitego lub częściowego niewywiązania się z warunków danej umowy 
przez ZLECENIOBIORCĘ, ZLECENIODAWCA ma prawo zwrotu wypłaconych 
środków w pełnej wysokości. 

§ 5 
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Prawo właściwe 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 
  

§ 6 
  

Właściwość sądu 
  

Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane w drodze 
negocjacji, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia będą poddane 
rozstrzygnięciu sądu właściwego dla ZLECENIODAWCY. 
  

§ 7 
Inne postanowienia 

  

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

2. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 
Stron. 

   

 ZLECENIODAWCA 
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