POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY
w ramach realizacji projektu
Karta Absolwenta Uniwersytetu Łódzkiego
zawarte w dniu ……………………….……….. r. w Łodzi pomiędzy:
Uniwersytetem Łódzkim z siedzibą przy ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź,
NIP 724-000-32-43, REGON 00001287,
reprezentowanym przez:
Dariusza Koperczaka – Dyrektora Centrum Karier i Współpracy z Pracodawcami Uniwersytetu Łódzkiego,
zwanym dalej Uniwersytetem,
a
(NAZWA I DANE PARTNERA)
reprezentowanym przez:
zwanym dalej Partnerem.
Postanowienia ogólne
§1.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Strony Porozumienia ustalają, że będą współpracować w ramach projektu Karta Absolwenta
Uniwersytetu Łódzkiego (zwanego dalej Projektem), realizowanego przez Uniwersytet.
Uniwersytet oświadcza, że jest inicjatorem i koordynatorem Projektu.
Partner zobowiązuje się do udzielania absolwentom Uniwersytetu Łódzkiego, będących posiadaczami
Karty Absolwenta UŁ (zwanej dalej Kartą), rabatu na świadczone usługi lub oferowane produkty
zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym Porozumieniu.
Współpraca Stron w ramach Porozumienia ma charakter nieodpłatny.
Porozumienie obowiązuje w okresie od dnia zawarcia do …… 201… r. / zostaje zawarte na czas
nieokreślony.
Integralną część Porozumienia stanowi Regulamin Projektu (załącznik).
Przedmiot Porozumienia
§2.

Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest ustalenie zasad i warunków wzajemnej współpracy Stron
w ramach realizacji Projektu.
§3.
W ramach wzajemnej współpracy, o której mowa w §2 niniejszego Porozumienia:
1.

Partner zobowiązuje się do:
1) udzielania 20% rabatu w odniesieniu do oferty aktualnie obowiązującej, każdej zainteresowanej
osobie mającej status absolwenta Uniwersytetu Łódzkiego i jednocześnie posiadającej Kartę;
2) zapewnienia specjalnych warunków korzystania z oferty Partnera (jeżeli są inne niż rabaty), tj. ………;
3) udzielania zniżek, rabatów, o których mowa w pkt. 1) oraz 2), w czasie obowiązywania
Porozumienia / od …… 201… r do …… 201… r., na terenie … [miasta Łódź/województwa
łódzkiego/całego kraju] / w następujących lokalizacjach: …;
4) umieszczenia w widocznym dla klientów miejscach oznaczeń dot. honorowania Karty;
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5) dostarczenia Uniwersytetowi w ciągu 5 dni od podpisania niniejszego Porozumienia logotypu,
szczegółowego opisu oferty rabatowej i informacji o Partnerze do zamieszczenia na stronie
internetowej Projektu pod adresem www.absolwent.uni.lodz.pl.
2.

Uniwersytet zobowiązuje się do:
1) zamieszczenia logotypu Partnera na materiałach promocyjno - informacyjnych dotyczących Karty;
2) zamieszczenia logotypu Partnera wraz z informacją o oferowanym przez niego rabacie na stronie
głównej Projektu (www.absolwent.uni.lodz.pl) w zakładce dot. Projektu;
3) zamieszczenia informacji o Partnerze na profilu Facebook Karty Absolwenta Uniwersytetu
Łódzkiego przynajmniej raz w okresie obowiązywania niniejszego Porozumienia
(www.facebook.com/AbsolwenciUniwersytetuLodzkiego);
4) zamieszczenia informacji ofercie Partnera, o której mowa §3 pkt. 1) oraz 2) w newsletterze Projektu
wysyłanym do Użytkowników Karty.

3.
4.
5.

Obowiązki, o których mowa w ust. 1 i 2 każda ze Stron będzie wykonywać własnym staraniem i na swój
wyłączny koszt.
Za zobowiązania wobec osób trzecich zaciągnięte przez jedną ze Stron w związku z realizacją
przedmiotu Porozumienia druga Strona nie ponosi odpowiedzialności.
Strony wyrażają zgodę na wzajemne, nieodpłatne posługiwanie się swoimi: logo oraz nazwą w celach
związanych z obsługą i promocją Karty.
Rozwiązanie Porozumienia
§4.

1.

Podstawą rozwiązania Porozumienia może być ustanie warunków niezbędnych do kontynuowania
współpracy w ramach Porozumienia, w szczególności:
1)
2)
3)
4)
5)

2.

3.

4.

zaprzestanie świadczenia usług lub sprzedaży towarów, o których mowa w §3 pkt. 1) oraz 2);
zawieszenie lub zakończenie działalności gospodarczej;
zakończenie Projektu „Karta Absolwenta Uniwersytetu Łódzkiego”;
rażące naruszenie warunków niniejszego Porozumienia lub Regulaminu Projektu;
lub inne przyczyny leżące po stronie Uniwersytetu, Partnera lub mające charakter zewnętrzny.

Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze Stron z zachowaniem 3-miesięcznego okresu
wypowiedzenia, liczonego od dnia złożenia wypowiedzania w siedzibie odpowiednio Uniwersytetu lub
Partnera.
Wypowiedzenie Porozumienia przyjmuje formę oświadczenia pisemnego, sporządzonego w dwóch
jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron, ze wskazaniem przyczyny wypowiedzenia
i określeniem daty wystąpienia Partnera z Projektu.
W przypadku wycofania się Partnera z Projektu, Uniwersytet zobowiązany jest do niezwłocznego
poinformowania użytkowników Karty o utracie bądź zmianie przywilejów oferowanych przez Partnera
poprzez umieszczenie takiej informacji na Stronie Internetowej.

Postanowienia końcowe
§5.
1. Każda ze Stron oświadcza, że posiada pełną zdolność prawną i umocowania oraz została należycie
upoważniona do zawarcia i wykonania swoich zobowiązań wynikających z niniejszego Porozumienia.
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2. W celu prawidłowej realizacji postanowień niniejszego Porozumienia, Strony wyznaczają następujące
osoby do kontaktu:
Ze strony Uniwersytetu:
Adam Szmichowski
Centrum Karier i Współpracy z Pracodawcami
ul. Narutowicza 68, 90 -136 Łódź, pok. 212
tel. 42 635-41-67
e-mail: absolwent@uni.lodz.pl
Ze strony Partnera:
…..
…..
…..
3. Strony przyjmują, że treść niniejszego Porozumienia stanowi tajemnice dla osób trzecich i nie może
zostać ujawniona bez pisemnej zgody drugiej Strony.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Porozumieniem będą miały zastosowanie właściwe
przepisy k.c. oraz inne powszechnie bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszego Porozumienia wymagają pisemnych aneksów
pod rygorem nieważności.
6. Ewentualne spory wynikające z niniejszego Porozumienia rozstrzygane będą polubownie.
7. Podpisanie Porozumienia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Projektu i ze zobowiązaniem się
do przestrzegania jego zapisów.
8. Porozumienie sporządzono i podpisano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Partnera
i dwóch dla Uniwersytetu.
9. Niniejsze Porozumienie obowiązuje od dnia jego podpisania.

Uniwersytet

Partner

Załącznik:
Regulamin „Karty Absolwenta Uniwersytetu Łódzkiego”
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