
Umowa o świadczenie usług detektywistycznych.

Zawarta w dniu ……………. r. pomiędzy ……………………………………………………..
prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą……………………………………………..
adres prowadzenia……………………………………. NIP……………………………………
tel:.............................................  e-mail…………………………………………………………
adres do korespondencji ………………………………………………………………………..
zwanym dalej Zleceniodawcą 
a „Simplex” Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem 0000140144 oraz do rejestru działalności regulowanej Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych pod numerem RD-7/2006 reprezentowaną przez prezesa zarządu Romana 
Chojnackiego zwaną dalej Zleceniobiorcą
o następującej treści:

§ 1

Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca podejmuje się świadczenie usługi detektywistycznej w 
przedmiocie poszukiwania miejsca przebywania następującej osoby:
- imię i nazwisko………………………………………………………………………………...
- nazwa działalności gospodarczej………………………………. Adres………………………
- miejsce zamieszkania ………………………………………NIP……………………………..
- inne informacje 
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..

§2

1. Zleceniodawca ma obowiązek poinformowa
2.  Zleceniobiorcę o wszelkich istotnych sprawach mogących mieć wpływ na realizacje 

zlecenia.
Zleceniodawca  oświadcza,  iż  podane  powyżej  dane  osoby  poszukiwanej  
są prawdziwe.

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje przekazane przez 
Zleceniodawcę oraz te które uzyska w trakcie realizacji zlecenia.

4. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za wykorzystanie 
przez Zleceniodawcę informacji przekazanych mu w wyniku realizacji zlecenia.

5. Zleceniodawca załączy do niniejszej umowy dokumenty z których wynika wymagalne 
i bezsporne zobowiązanie pieniężne dłużnika wobec niego. Zleceniodawca oświadcza, 
iż przedłożone dokumenty są prawdziwe.

6. Zleceniobiorca  zastrzega  zachowanie  w  tajemnicy  źródeł  informacji  i  metod 
postępowania.

7. Czas  realizacji  zlecenia  wynosi  sześć  miesięcy.  O  wyniku  przeprowadzonych 
czynności  w  ramach  zlecenia  Zleceniobiorca  zawiadomi  Zleceniodawcę  w  formie 
pisemnej.

8. Zawarcie  niniejszej  umowy  upoważnia  Zleceniobiorcę  do  umieszczenia  sprawy  
i  danych  dłużnika  w  wykazie  poszukiwanych  osób  prowadzonym  na  stronie 
www.biznes-simplex.pl .

http://www.biznes-simplex.pl/


§3

1. Z tytułu  wykonywania  niniejszej  umowy Zleceniobiorca  otrzyma  wynagrodzenie  
w wysokości 500,00 zł netto.

2. Należność płatna jest przelewem na rachunek Zleceniobiorcy wskazany na fakturze  
w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy.

3. Strony dopuszczają możliwość rozszerzenia zakresu niniejszego zlecenia.

§4

1. Zleceniodawca oświadcza, iż zlecenie nie wiąże się z prowadzonym postępowaniem 
przygotowawczym  na  podstawie  kodeksu  postępowania  karnego  lub  innym 
postępowaniem prowadzonym przeciwko osobie wskazanej  w niniejszym zleceniu  
w związku z popełnieniem przez nią czynów skutkujących odpowiedzialnością karną.

2. Zleceniobiorca  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  niewykonanie  zakresu  zlecenia  
z  przyczyn  od  niego  niezależnych,  bądź  gdyby  wykonanie  zlecenia  wiązało  się  
z  naruszeniem prawa,  zagrażało  bezpieczeństwu  stron  albo  mogło  naruszyć  dobra 
jednej ze stron lub osób trzecich.

3. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze stron.

……………………………... …………………………………


