Umowa o świadczenie usług w zakresie odbioru zużytych baterii
Zawarta w dniu …………………………………. roku, dalej „Umowa” pomiędzy:
REBA Organizacja Odzysku Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kubickiego 19 lok. 16, wpisana do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Krajowego Rejestru
Sądowego za numerem KRS: 0000148388, NIP: 5252256397, kapitał zakładowy 250 000,00 zł – wpłacony w całości,
wpisana do rejestru BDO pod numerem 000003618, reprezentowana przez Zenona Telmana – Prezesa Zarządu Spółki,
zwana w dalszej części Umowy „ REBA” a

miejsce na pieczątkę firmową placówki oświatowej oraz adres e-mail
kontaktowy

zwana/ym* w dalszej
części Umowy „Prowadzącym”
REBA oraz Prowadzący dalej łącznie zwanymi: „ Stronami”
Strony niniejszej Umowy postanowiły, co następuje:
§1
Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez REBA na rzecz Prowadzącego, na zasadach i warunkach określonych w niniejszej
Umowie następujących usług:

1.

a)
b)
c)
d)

Nieodpłatne dostarczenie Prowadzącemu pojemników przeznaczonych wyłącznie do gromadzenia zużytych baterii przenośnych
i/lub zużytych akumulatorów przenośnych (dalej: „Pojemnik”),
Nieodpłatny, po uprzednim zgłoszeniu odbiór od Prowadzącego zebranych do Pojemnika/ów zużytych baterii przenośnych i
zużytych akumulatorów przenośnych,
Zapewnienia przywilejów i korzyści wynikających z uczestnictwa w Programie zbiórki zużytych baterii w placówkach
oświatowych i wychowawczych realizowanym przez REBA, zgodnie z Regulaminem zbiórki zużytych baterii w placówkach
oświatowych i wychowawczych, który jest dostępny na stronie internetowej www.reba.pl (dalej: „Regulamin”).
Administratorem Państwa danych jest Reba O.O. S.A. (adres j.w.), a dane będą przetwarzane jedynie w celu realizacji niniejszej
umowy.
§2

1.

Prowadzący oświadcza, że zapoznał się i akceptuje zasady prowadzenia miejsca odbioru oraz inne przepisy zamieszczone
w regulaminie.
§3

1.

Prowadzący oświadcza, że w czasie obowiązywania umowy nie zawrze umowy z innym zbierającym zużyte baterie i akumulatory
oraz wszystkie baterie zebrane w placówce oświatowej Prowadzącego zostaną przekazane do REBA.
§4

1.

Umowa niniejsza zostaje zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na czas nieokreślony z zachowaniem
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca przez każdą ze Stron.

2.

Do rozwiązania umowy w sposób, o którym mowa w punkcie 1, dochodzi poprzez złożenie drugiej ze stron na piśmie lub
elektronicznie, pod rygorem nieważności, oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, a w przypadku jej wypowiedzenia przez
Prowadzącego, zgłoszenia do REBA odbioru pojemnika wraz z bateriami.
§5

1.

Z zastrzeżeniem, przypadków wskazanych w Umowie wszelkie zapytania, zawiadomienia i informacje powinny być dokonywane w
sposób określony w Regulaminie.
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