Договір про надання послуг №1
м. Львів

“____” ____________ 2015р.

Сторони:
Замовник –
,з однієї сторони, та
Виконавець - ТзОВ «Ем Блю»
з другої сторони, уклали цей Договір про наступне:
1. Предмет договору.
1.1. Згідно з Законом Польської Республіки «Про Карту Поляка»
від 7 вересня 2007 р., Aрт. 2. п.3 «....якщо « ...особа доведе, що має польську
національність або має польське громадянство, або що найменше – один з її
батьків чи дідів, або ж двоє прадідів були польської національності чи володіли
польським громадянством...».
В зв’язку з цим Замовник доручає Виконавцю здійснити пошук у польських та
українських державних архівах (надалі по тексту - Архівах) документів, що
підтверджують факт того, що один з батьків чи дідів, або ж двоє прадідів
Замовника були польської національності чи володіли польським громадянством
(надалі по тексту – Документів).
.

.

2. Обов’язки Виконавця.
2.1.Виконавець зобов’язується після отримання коштів від Замовника негайно
приступити до пошуку документів в Архівах.
2.2. За необхідності Виконавець звертається за консультаціями до компетентних
польських та українських державних установ, виїздить до населених пунктів, де
мешкають\мешкали родичі Замовника, виконує інші дії, необхідні для виконання
доручення Замовника..
2.4. Виконавець виконує свої зобов’язання протягом 40 днів.
2.5. По закінченні пошуку Виконавець передає Замовнику знайдені Документи або
довідки з Архівів про відсутність таких Документів.

3. Вартість та оплата послуг.
3.1. За виконання послуг Замовник наперед сплачує Виконавцю рівновартість
400 злотих, як попередню оплату для покриття вартості запитів до Архівів та
витрати Виконавця.
3.2. Замовник погоджується з тим, що у випадку відсутності Документів в Архівах
сплачені Виконавцю кошти не повертаються.

4. Відповідальність сторін.
4.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть
відповідальність визначену чинним законодавством.
4.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим
Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою,
якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного
виконання зобов’язання.
5. Строк дії Договору та інші умови.
5.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до
моменту повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.
5.2. Договір може бути достроково розірваний за взаємною згодою сторін.
5.3. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для
кожної із сторін.
Місцезнаходження та реквізити Сторін
Виконавець :
ТзОВ «Ем Блю»
Адрес:
вул. Яна Матейко 42
E-mail: sekretariat@emblue.com.pl
Tel: +48 56 6572300
Fax: +48 56 6517319
ПОЛЬЩА

Замовник:

