
Miejscowość, data

Umowa komisu
Przyjęcia obiektu do sprzedaży komisowej 

Zawarta pomiędzy:

a

nazwa imię i nazwisko

adres adres

NIP/REGON numer dowodu/PESEL

dane kontaktowe dane kontaktowe

zwanym dalej Komisantem zwanym dalej Komimtentem

1. Komisant  zobowiązuje  się  do  zaoferowania  do  sprzedaży  w  ramach  swojej  działalności  gospodarczej

otrzymanych  Komitenta  obiektów  opisanych  w  załączniku  nr ........................................., który  stanowi
integralną część niniejszej umowy.

2. Komitent wraz z przedstawicielem Komisanta ustala kwotę, za jaką będzie sprzedawany dany obiekt.
3. Ostateczną decyzję o przyjęciu obiektu podejmuje przedstawiciel Komistanta.

4. Komisant pobiera prowizję w wysokości ….................% od kwoty sprzedaży. 

5. Komitent wyraża zgodę na zrobienie zdjęć obiektów przyjętych do sprzedaży oraz ich publikacji w katalogu
publikowanym w formie elektronicznej i drukowanej.

6. Jeżeli obiekt nie zostanie sprzedany przez okres ….......  miesięcy, ale zostanie zaproponowana kwota niższa

od  kwoty  wywoławczej  Komisant  porozumie  się  z  Komitentem  w  celu  ustalenia  nowych  warunków
sprzedaży. Komitent ma prawo nie wyrażać zgody na zaproponowaną ofertę.

7. Należność  za  sprzedane  obiekty  Komisant  wypłaca  Komitentowi  po  wpłaceniu  całej  należności  przez
Kupującego, tzn.:
- w przypadku sprzedaży gotówkowej, należność za sprzedane obiekty zostanie wypłacona do XX dni od daty
sprzedaży,
- w przypadku sprzedaży wysyłkowej  (przelewowej, pobraniowej) należność za sprzedane obiekty zostanie
wypłacona po nadejściu należności na konto bankowe Komisanta, nie później niż do miesiąca od daty wysyłki
obiektu.

8. Komitent zasięga osobiście, telefonicznie lub e-mailowo  informacji o wynikach sprzedaży obiektu.

9. Obiekty  przyjęte  do  sprzedaży ubezpieczone  są  w  ramach  działalności  gospodarczej  prowadzonej  przez

…........................................................................................................................................... (firma)
10. Komisant nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne obiektów pozostawionych do sprzedaży.
11. Odpowiedzialność Komitenta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne obiektów trwa 3 lata, licząc od dnia

wypłaty należności za obiekt.
12. Komisant pokrywa koszty związane z organizacją sprzedaży.
13. Komitent  oświadcza,  że  obiekty  w  załączniku  stanowią  jego  własność,  nie  są  zajęte  przez  komornika

sądowego ani przez Urząd Skarbowy, ani nie są objęte prawami osób trzecich.

…..............................................................                                                                            ….............................................................. 
                 podpis komisanta                                                                                                                       podpis komitenta

Wzór umowy pochodzi z portalu RynekiSztuka.pl
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