
UMOWA POŚREDNICTWA KUPNA (os. fizyczna)

Zawarta w dniu …………..…………………….r. w Rzeszowie pomiędzy  Krzysztofem Ogonowskim właścicielem
biura nieruchomości  BROKER z  siedzibą w Rzeszowie ul.  Rejtana 53a lok.201 (budynek RESPAN II  piętro),
prowadzącym działalność  gospodarczą  na  podstawie  wpisu  do  ewidencji  gospodarczej  nr  15215H  zwanym  
w dalszej treści umowy POŚREDNIKIEM a:

...........................................................................................................................................................................

zam. ……………………………………………………………………………………………………………………………….,

dow.os. nr: ...................................................  PESEL: ………….................................., Tel. …………….………………

reprezentowanym(ą) przez  ..................................................................................................................................., 

zam. .............................................................................................................................................................................. 

dow.os. nr: ...................................................  PESEL: ………….................................., Tel. …………….………………

zwanym w dalszej treści umowy ZAMAWIAJĄCYM.

§1

POŚREDNIK zobowiązuje się na zlecenie ZAMAWIAJĄCEGO do pośrednictwa w kupnie:

Rodzaj nieruchomości………………………………………………………………………………………………………..

Adres przedmiotu umowy…………………………………………………………………………………………………….

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

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

Działka nr………………… obręb……………… pow..……………………………… KW………………………………… 

Cena nieruchomości…………………………………………………………………………………………………………..

(słownie)………………………………………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko właściciela…………………………………………………………………………………………………..

Informacje dodatkowe………………………………………………………………………………………………………..

§2
ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że nie znał powyższej oferty przed podpisaniem niniejszej umowy.

§3
1. W  ramach  niniejszej  umowy  POŚREDNIK zobowiązuje  się  do  dokonania  na  rzecz  ZAMAWIAJĄCEGO

czynności  zmierzających  do  skojarzenia  kontrahentów  i  zawarcia  między  nimi  umowy
przedwstępnej/rezerwacyjnej/deweloperskiej kupna nieruchomości będącej przedmiotem niniejszej umowy, przy
czym nie ma on mocy sprawczej zawarcia umowy przeniesienia własności.

2. ZAMAWIAJĄCY za wykonanie w/w czynności  zobowiązuje się zapłacić POŚREDNIKOWI  wynagrodzenie  
w  wysokości  ………..%  ceny  transakcyjnej  +  23%  VAT,  kwota  brutto  wynosi   .……….%   ceny
transakcyjnej, lecz nie mniej niż (1.500 zł + 23% VAT) kwota brutto 1.845 zł (przy drobnych transakcjach)
(kwota 1845zł brutto nie dotyczy transakcji z wybranych ofert bezprowizyjnych)

3. Wynagrodzenie płatne będzie w całości w dniu podpisania umowy przedwstępnej/rezerwacyjnej/deweloperskiej,
(w przypadku braku umowy przedwstępnej/rezerwacyjnej/deweloperskiej całość wynagrodzenia płatna będzie 
w dniu podpisania umowy kupna w formie aktu notarialnego).

§4
1. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się nie przekazywać w żadnej formie adresów, informacji i danych otrzymanych

od POŚREDNIKA osobom trzecim oraz nie działać w interesie lub w imieniu osób trzecich nie ujawniając treści
umowy,  w  szczególności  w  imieniu:  pracodawcy,  zleceniodawcy  czy  też  osób  spokrewnionych  
z ZAMAWIAJĄCYM w linii prostej i linii bocznej do II stopnia pokrewieństwa, a także podmiotu gospodarczego,
którego udziałowcem/akcjonariuszem/członkiem Zarządu jest ZAMAWIAJĄCY.



2. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do niepowielania i nieprzetwarzania umowy, ani innych dokumentów które  
w swojej treści odnoszą się do niniejszej umowy.

3. Zobowiązania wymienione w §4 pkt. 1 i 2 obowiązują przez okres …………. miesięcy od podpisania umowy.
4. Strony zgodnie postanawiają, że POŚREDNIK będzie uprawiony do nałożenia kary umownej 

w wysokości ………….% wynagrodzenia określonego w §3 pkt.2, a także do dochodzenia odszkodowania
za poniesioną szkodę w przypadku naruszenia w/w zobowiązań.

§5
1. Strony umowy ustalają, że niniejsza umowa zostaje zrealizowana także jeżeli:

 ZAMAWIAJĄCY zawrze umowę przedwstępną/rezerwacyjną/deweloperską kupna nieruchomości 
będącej przedmiotem niniejszej umowy, z osobą skojarzoną z ZAMAWIAJĄCYM przez POŚREDNIKA, lecz
z pominięciem POŚREDNIKA,

 ZAMAWIAJĄCY zawrze umowę przedwstępną/rezerwacyjną/deweloperską kupna nieruchomości będącej
przedmiotem  niniejszej  umowy  w  okresie  …………  miesięcy  od  podpisania  umowy  przez
ZAMAWIAJĄCEGO, z osobą skojarzoną z ZAMAWIAJĄCYM przez POŚREDNIKA.

2. Z tytułu realizacji niniejszej umowy, w sytuacjach wymienionych w §5 pkt 1 ZAMAWIAJĄCY zapłaci na rzecz
POŚREDNIKA wynagrodzenie w wysokości ………….% wynagrodzenia określonego w §3 pkt 2.

§6
ZAMAWIAJĄCY i  POŚREDNIK podczas  przeprowadzania  transakcji  kupna  zobowiązują  się  do  wzajemnego
informowania  o  każdorazowej  zmianie  swoich  danych,  w  szczególności  takich  jak  adres,  numer  telefonu,
pełnomocnictwo.

§7
1. W  wypadku  rozwiązania  umowy  przedwstępnej  z  przyczyn  leżących  po  stronie  ZAMAWIAJĄCEGO,

POŚREDNIK zachowuje prawo do 100 % wynagrodzenia z § 3 ust.2.
2. Wymieniona  w  nagłówku  niniejszej  umowy  osoba  reprezentująca  ZAMAWIAJĄCEGO  zgodnie  oświadcza,

że posiada pełną zdolność do czynności prawnych zgodnie z obowiązującym prawem, że jest upoważniona do
zawarcia  niniejszej  umowy  i  zaciągania  zobowiązań  finansowych  w  imieniu  ZAMAWIAJĄCEGO,  
a w przypadku, gdy zawarcie niniejszej umowy nastąpiło z przekroczeniem lub bez umocowania, przyjmuje na
siebie zobowiązania wskazane w niniejszej umowie.  

§8
POŚREDNIK oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu.

§9
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W przypadkach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i „Ustawy

o gospodarce nieruchomościami” z 21.08.1997 r. (Dz.U. nr 46 poz. 543 z 2000 r. z póź. zm.)
3. Do rozstrzygania sporów wynikających z tej umowy właściwe będą sądy powszechne w Rzeszowie.

§10
ZAMAWIAJĄCY oświadcza,  że  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  swoich  danych  osobowych  niezbędnych  do
realizacji  umowy  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  27  kwietnia  2016r.  o  ochronie  danych  osobowych  „RODO”.
ZAMAWIAJĄCY posiada  prawo  wglądu  do  swoich  danych  osobowych  oraz  ich  sprostowania,  usunięcia  lub
ograniczenia przetwarzania.

§11
ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia usługi pośrednictwa, że po
jej  spełnieniu  utraci  prawo  do  odstąpienia  od  umowy  oraz  wyraża  zgodę  na  rozpoczęcie  świadczenia  przed
upływem terminu 14 dni na odstąpienie od umowy.

§12
ZAMAWIAJĄCY oświadcza że zapoznał się z treścią umowy i akceptuje jej treść.

§13
Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

……………………………………… …..……………………………………….
POŚREDNIK ZAMAWIAJĄCY


