
 

 

Umowa na korzystanie z usługi Wirtualnego Biura 
nr ROK/UF lub UO/………../……………/GIP 

zawarta w dniu ………………….. w Gdańsku pomiędzy 
 

Udzielającym Wsparcia 

Nazwa Firmy / Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości NIP 583-290-74-40 

Siedziba Firmy Ul. Lęborska 3B, 80-386 Gdańsk KRS 0000234045 

Adres e-mail  e-mail: rekrutacja@inkubatorstarter.pl Telefon 58 731 65 65 

 
 
a 
 

 

*w przypadku CEIDG numerem identyfikacyjnym jest NIP 
 

 
 
 
Przedmiot Umowy 

 

Usługa Wirtualnego Biura 

Zakres usługi Okres  świadczenia usługi  od – do 
Wynagrodzenie 
miesięcznie 
brutto  (PLN ) 

 
Termin płatności 

Zestawienie usług 
Wirtualnego Biura z 
których korzysta Klient 
wraz z cennikiem zawiera 
Załącznik do Umowy 

Przedsiębiorca:  
Czas określony od …….. do ………… 
Osoba fizyczna 
Czas określony od …….. do ………… 

 
z góry do 10-go dnia każdego 
miesiąca kalendarzowego 

Wypowiedzenie Umowy przez GFP Okres wypowiedzenia 

Zgodnie z §13.2 Zasad korzystania ze Wsparcia Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER 1 miesiąc 

 
 
Płatności należy dokonywać na numer konta: Bank BPH S.A. 97 1060 0076 0000 3210 0023 2986. 
 
 
 

Przedsiębiorcą / Osoba fizyczna 

Nazwa Firmy / Imię Nazwisko    

Adres  KRS/  CEIDG*/ EDG / 
inny rejestr/Numer 
dowodu osobistego 

 

Adres do korespondencji 
 

Data rozpoczęcia dział.  REGON/NIP  

Adres e-mail  Telefon  

Dane do faktury 

Nazwa Firmy / Imię Nazwisko   NIP  

Adres   



 

 

…………………..…………………………………………………….                    …………………………………………………………… 
GFP                                                                                                         Klient 
 
 
Załączniki: 

1. Wniosek o korzystanie z dodatkowych usług Wsparcia złożony przez Klienta 
2. Zestawienie usług Wirtualnego Biura, z których korzysta Klient wraz z cennikiem 

 
 
Klucz do skrzynki pocztowej wydawany jest Klientowi przez GFP w dniu podpisania Umowy. Klient zobowiązuje się do 
natychmiastowego zwrotu kluczyka po zakończeniu Umowy na korzystanie z usługi Wirtualnego Biura. W przypadku 
niezwrócenia kluczyka Klient zostanie obciążony karą w wysokości 50zł (słownie: pięćdziesiąt złotych). 
  
 
…………………., dn............................                                                                 …………………………………….. 
(miejscowość, data)                                                                                                (podpis Klienta) 
 
 
 
Oświadczam, że zapoznałem się z Zasadami korzystania ze Wsparcia Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER wraz 
z Załącznikami dostępnym na stronie www.oferujemy.inkubatorstarter.pl – wersja obowiązująca na dzień podpisania Umowy 
- i przyjmuję do wiadomości, że zmiana Zasad staje się wiążąca dla Klienta korzystającego ze Wsparcia Inkubatora, jeśli w 
ciągu 14 dni od zawiadomienia go o niej, nie przesłał stosownego oświadczenia o rozwiązaniu Umowy za wypowiedzeniem. 
Decydujące znaczenie ma data wpływu oświadczenia do Inkubatora. Ewentualne spory będą poddane pod rozstrzygniecie 
sądu powszechnego właściwego miejscowo dla GFP.  
 
…………………., dn............................                                                                 …………………………………….. 
(miejscowość, data)                                                                                                (podpis Klienta) 
 
 
 
Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że: administratorem tak zebranych danych osobowych jest Gdańska Fundacja 
Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku, ul. Lęborska 3B; moje dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym dla 
realizacji niniejszego zamówienia; podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z 
brakiem możliwości uzyskania określonego w niniejszym zamówieniu wsparcia; mam prawo dostępu do treści swoich danych 
i ich poprawiania. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie  i wykorzystywanie oraz umieszczenie w bazie danych Gdańskiej Fundacji 
Przedsiębiorczości, także w systemach informatycznych  moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych 
osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2135 z późn. zm.) 
 
 
…………………., dn............................                                                                 …………………………………….. 
(miejscowość, data)                                                                                                (podpis Klienta) 
 
 
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie swojej firmy (nazwy, logotypu) oraz informacji o niej do celów marketingowych 
Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości, w tym na zamieszczenie na stronach internetowych Gdańskiej Fundacji 
Przedsiębiorczości, przy czym zobowiązuję się dostarczyć Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości logotyp oraz krótki opis 
działalności firmy (do 79 znaków)  w terminie do 5 dni roboczych od dnia podpisania Umowy.  
Zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości o każdej zmianie stanu faktycznego, 
będącego przedmiotem wyżej wskazanego opisu firmy oraz logotypu, a także do dostarczenia nowego logotypu w przypadku 
zaistnienia takiej zmiany w terminie 5 dni roboczych od dnia wprowadzenia zmiany. 
 
…………………., dn............................                                                                 …………………………………….. 
(miejscowość, data)                                                                                                (podpis Klienta) 



 

 

 
Wyrażam zgodę na nieodpłatne zamieszczenie tekstów/informacji/grafik dotyczących mojej firmy na stronach internetowych 
oraz materiałach promocyjnych Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości w ramach Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości 
STARTER oraz elektroniczne wystawianie faktur za usługi Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER świadczone 
przez Gdańską Fundację Przedsiębiorczości. 
 
…………………., dn............................                                                          .........................................             
 (miejscowość, data)                                                                                    (podpis Klienta) 
 
 
 
 
 


