
              UMOWA POŚREDNICTWA SPRZEDAŻY OTWARTA (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 sprzedaży:

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

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

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

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

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

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

§2
1. ZAMAWIAJĄCY oświadcza  że  jest  właścicielem/współwłaścicielem/osobą  upoważnioną  do  sprzedaży

nieruchomości o której mowa w §1.
2. ZAMAWIAJĄCY oświadcza że w/w nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i praw osób trzecich.

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

zmierzających do skojarzenia  kontrahentów i  zawarcia  między nimi  umowy sprzedaży 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)

3. Wynagrodzenie  dla  biura  płatne  będzie  w  całości  w  dniu  podpisania  umowy  przedwstępnej/rezerwacyjnej/
deweloperskiej, (w przypadku braku umowy przedwstępnej/rezerwacyjnej/deweloperskiej wynagrodzenie w całości
płatne będzie w dniu podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego).             

§4
1. Strony umowy ustalają, że niniejsza umowa zostaje zrealizowana także jeżeli:

 przedstawiony przez  POŚREDNIKA klient wyrazi gotowość nabycia nieruchomości za cenę transakcyjną, a
ZAMAWIAJĄCY bez  wcześniejszego powiadomienia  POŚREDNIKA zrezygnuje  ze  sprzedaży  albo zmieni
warunki cenowe uniemożliwiające zakup nieruchomości przez klienta za podaną pierwotnie cenę transakcyjną,
lub też gdy:

 ZAMAWIAJĄCY dokona transakcji w okresie ………… miesięcy od wygaśnięcia lub rozwiązania umowy przez
ZAMAWIAJĄCEGO, z osobą która zapoznała się z ofertą w okresie obowiązywania umowy w wyniku działań
podjętych przez POŚREDNIKA.

2. Z tytułu realizacji  niniejszej umowy, w sytuacjach wymienionych w §4 pkt 1  ZAMAWIAJĄCY  zapłaci na rzecz
POŚREDNIKA wynagrodzenie w wysokości ……………% wynagrodzenia określonego w  §3 pkt 2.



3. W przypadku sprzedaży przez  ZAMAWIAJĄCEGO nieruchomości  będącej  przedmiotem niniejszej  umowy na
własną rękę lub przez innego pośrednika,  ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do poinformowania POŚREDNIKA 
o zawarciu umowy sprzedaży nieruchomości (celem wycofania nieruchomości z bazy ofertowej POŚREDNIKA),
w  terminie  7  dni  od  dnia  jej  podpisania.  A  w  przypadku  gdy  POŚREDNIK przedstawiał/wysyłał  osoby
zainteresowane kupnem nieruchomości ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do okazania POŚREDNIKOWI umowy
sprzedaży w formie aktu notarialnego, w terminie 7 dni od dnia jej podpisania. 

§5
Umowa zostaje zawarta na zasadzie otwartej, co oznacza że  ZAMAWIAJĄCY w przypadku sprzedaży na własną
rękę lub przez innego pośrednika nie płaci wynagrodzenia określonego w § 3 pkt 2.

§6
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.  

§7
1. ZAMAWIAJACY zobowiązuje się powiadamiać POŚREDNIKA o wszelkich zmianach dotyczących sprzedawanej

nieruchomości, a szczególnie ceny sprzedaży, przy czym podwyższenie przez ZAMAWIAJĄCEGO ceny ofertowej
może  nastąpić  na  co  najmniej  14  dni  przed  zmianą  ceny.  ZAMAWIAJĄCY dodatkowo  zobowiązuję  się  do
informowania POŚREDNIKA o wszelkich zmianach w faktycznym i prawnym stanie nieruchomości

2. ZAMAWIAJĄCY i  POŚREDNIK zobowiązują się do wzajemnego informowania o każdorazowej zmianie swoich
danych, w szczególności takich jak adres, numer telefonu, pełnomocnictwo.

§8

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

§9
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas …………………………………………………
2. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu

wypowiedzenia, licząc od ostatniego dnia miesiąca. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. 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.)
5. 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


