Załącznik nr 5
UMOWA INKUBACJI
„INKUBACJA”
NR……..(DGN…….)

zawarta w Krakowie w dniu ..................................... pomiędzy:
Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie - Akademicki Inkubator
Przedsiębiorczości AGH (AIP), z siedzibą Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków,
reprezentowaną przez:
1. Dyrektora AIP AGH - ......................................
zwaną dalej AIP,
a
Panią/Panem ……………………. zameldowaną/ym: …………………………………………. prowadzącą/ym
działalność gospodarczą pod nazwą ………, z siedzibą ……………………, wpisaną do CEIDG,
NIP…………………., REGON…………………….*
lub
………………………….sp. z o.o w organizacji z siedzibą …………………..., która to spółka została
zawiązana dnia ………….. pod numerem Repertorium …………………… w Kancelarii Notarialnej w
………………….., ul………………………..,*
lub
………………………….. z siedzibą ………………………, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd…………. ….. Wydział……, pod numerem KRS………………, reprezentowaną
przez………………….*
zwaną/ym dalej „Beneficjentem”
§1
Umowa zostaje zawarta na podstawie decyzji Rady Nadzorującej o przyjęciu do realizacji w AIP
przedsięwzięcia przedstawionego w ocenianym przez Radę Nadzorującą wniosku, któremu nadano
numer ewidencyjny ..................
§2
1. W ramach umowy Beneficjent ma prawo korzystać m.in. z następujących świadczeń:
 Doradztwo w zakresie tworzenia własnej firmy oraz doradztwo bieżące w trakcie
trwania okresu inkubacji;
 Pomoc administracyjno – prawna, w tym pomoc w przygotowywaniu umów i
dokumentów związanych z prowadzoną przez Beneficjenta działalnością;
 Prawo do korzystania z zaplecza technicznego AGH (z zastrzeżeniem § 2 pkt 24
Regulaminu świadczenia usług);
 Prawo do korzystania z nazwy „Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości AGH”, pod
warunkiem jednoczesnego podania nazwy własnej firmy;
 Udział w szkoleniach organizowanych przez AIP dla Beneficjentów;
 Doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy;
 Pomoc w promocji i reklamie – miejsce na reklamę firmy na stronie internetowej
AIP;
 Pomoc w nawiązywaniu współpracy gospodarczej;
 Dostęp do specjalistycznej prasy i literatury biznesowej, którą dysponuje AIP.
2. Korzystanie ze świadczeń AIP, o których mowa w ust 1, odbywa się na zasadach
określonych w Regulaminie AIP AGH oraz Regulaminie świadczenia usług.
* Niepotrzebne wykreślić

3. Beneficjent oświadcza, że zapoznał się z dokumentami wskazanymi w ust. 2 i akceptuje je.

1.

2.
3.
4.

§3
Beneficjent zobowiązuje się do wykorzystywania przedmiotu najmu do prac biurowych,
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie określonym we wpisie do
CEIDG.
Beneficjent przyjmuje do wiadomości, że z pomieszczeń oraz wyposażenia AIP korzystają na
podstawie podpisanych z AIP umów także inne podmioty i nie wnosi co do tego zastrzeżeń.
AIP nie ma obowiązku uzyskiwania zgody ani informowania Beneficjenta o podpisywanych
z innymi beneficjentami umowach.
Prawa nabyte przez Beneficjenta z tytułu niniejszej umowy nie mogą być przez niego
przenoszone w jakiejkolwiek formie na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody AIP.

§4
Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od …………… r. do dnia ……………... r.
§ 5*
1. Z tytułu niniejszej umowy Beneficjent będzie uiszczał AIP czynsz zgodnie z cennikiem, w
wysokości …………. zł (słownie:…………………) netto miesięcznie, powiększony o należny
podatek od towarów i usług w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.
2. Czynsz za dany miesiąc płatny jest miesięcznie, przelewem, do ostatniego dnia tego
miesiąca na rachunek bankowy AIP w Banku Pekao S.A. Kraków, nr konta: 96 1240 4722
1111 0000 4858 2922.
3. W przypadku opóźnienia w płatności czynszu AIP jest uprawniony do naliczania odsetek
ustawowych.
§ 5*
Opłata z tytułu niniejszej umowy zawarta jest w czynszu z umowy najmu powierzchni użytkowej
nr……………..
§6
1. W przypadku zawieszenia działalności gospodarczej Beneficjent ma prawo ubiegać się o
zawieszenie opłat z tytułu niniejszej umowy. Zawieszenie następuje na wniosek
Beneficjenta zaakceptowany przez Dyrektora AIP AGH, po wyrażeniu zgody przez Radę
Nadzorującą. Maksymalny okres zawieszenia wynosi 6 miesięcy.
2. Na okres zawieszenia, o którym mowa w ust. 1 Beneficjent traci prawo do korzystania ze
świadczeń, o których mowa w §2 ust. 1 (nie dotyczy miejsca na reklamę firmy na stronie
internetowej AIP).
§7
1. Strony mają prawo wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia. Termin wypowiedzenia liczony jest od następnego miesiąca
przypadającego po dniu doręczenia wypowiedzenia. Wypowiedzenie musi zostać złożone w
formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Umowa może zostać rozwiązana w każdym terminie za porozumieniem Stron, pod
warunkiem uregulowania przez Beneficjenta wszelkich zobowiązań wobec AIP.
§8
1. W przypadku naruszania warunków umowy inkubacji Rada Nadzorująca, po zasięgnięciu
opinii Dyrektora AIP AGH oraz uzyskaniu od Beneficjenta stosownych wyjaśnień, może
podjąć decyzję o skróceniu okresu umowy, bez prawa do zwrotu opłaconego czynszu.

* Niepotrzebne wykreślić

2. W przypadku naruszania przez Beneficjenta przepisów prawa, w tym prawa wewnętrznego
AGH oraz zasad współżycia społecznego Rada Nadzorująca ma prawo podjąć decyzję o
wypowiedzeniu umowy inkubacji, a w szczególnych przypadkach, o jej rozwiązaniu ze
skutkiem natychmiastowym, bez prawa do zwrotu opłaconego czynszu.
§9
Beneficjent prowadzi działalności gospodarczą na własny rachunek i ryzyko. AGH nie ponosi żadnej
odpowiedzialności (prawnej i materialnej) za zobowiązania Beneficjenta wobec osób trzecich.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 11
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 12
Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikłych na tle niniejszej umowy jest sąd właściwy
dla siedziby AIP.
§ 13
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

................................................
Beneficjent

* Niepotrzebne wykreślić

...................................................
Dyrektor AIP AGH

