
UMOWA ZLECENIA SPROWADZENIA SAMOCHODU 

Nr umowy:…………………………………. 

Zawarta w dniu ……………………………….. w Dębem Wielkim pomiędzy: 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………… 

Adres:………………………………………………………………………………………………… 

Nr dowodu: …………………………………….. PESEL: ……………………………………… 

Zwanym dalej „Zleceniodawcą” bądź „Klientem”  

a 

Jarosławem Goźlińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Bawaria Racing Power 
Jarosław Goźliński pod adresem: ul. Warszawska 63, 05-311 Aleksandrówka 

NIP: 8222322866 

Zwanym dalej „Zleceniobiorcą” bądź „BRP”. 

Zleceniodawca i Zleceniobiorca w dalszej części umowy zwani są łącznie „Stronami”. 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy (w dalszej części zwanym „zleceniem”) jest pośredniczenie w nabyciu 
przez Zleceniodawcę pojazdu szczegółowo określonego w załączniku „Specyfikacja pojazdu”, 
stanowiącym integralną część niniejszej umowy. 

2. W przypadku odrębnych uzgodnień między stronami, dokonanych w szczególności w formie 
e-mail, wiadomości sms lub za pośrednictwem aplikacji WhatsApp, parametry pojazdu mogą 
różnić się od tych określonych w załączniku „Specyfikacja pojazdu”.  

3. W ramach wykonania zlecenia BRP zobowiązuje się do wykonania w imieniu i na rzecz 
Zleceniodawcy następujących czynności: 

a) podjęcia próby znalezienia oferty sprzedaży pojazdu określonego w załączniku 
„Specyfikacja pojazdu” 

b) podjęcia próby wylicytowania za pośrednictwem zagranicznego kontrahenta pojazdu na 
aukcji prowadzonej na terytorium Japonii, 

c) w razie wygrania aukcji - przekazania Zleceniodawcy dokumentu zakupu i informacji 
potrzebnych do dokonania zapłaty ceny za wylicytowany pojazd (w tym kosztów prowizji 
zagranicznego kontrahenta i kosztów transportu morskiego do portu w Europie). 

4. W przypadku odrębnych uzgodnień pomiędzy Stronami, w ramach wykonania zlecenia BRP 
może również zobowiązać się do: 

a) zorganizowania lub doradztwa w zakresie zorganizowania dla Klienta transportu 
pojazdu do Polski 

b) pomocy w przygotowaniu i złożeniu dokumentów niezbędnych do sprowadzenia 
pojazdu na teren Polski 



5. Strony oświadczają, że niniejsza umowa zostaje zawarta na czas wykonywania zlecenia, nie 
dłużej niż okres 7 miesięcy. W przypadku braku wykonania zlecenia z przyczyn niezawinionych 
przez BRP, Zleceniobiorca może powstrzymać  się od dalszego wykonywania umowy, chyba, że 
Strony zgodnie postanowią inaczej. 

§ 2 

Warunki wykonania zlecenia 

1. Zleceniodawca zobowiązuje się do dokonania zapłaty za wylicytowany pojazd (wraz z kosztem 
kontrahenta zagranicznego i kosztów transportu morskiego do portu w Europie) w terminie 3 
dni od dnia poinformowania przez BRP o wylicytowaniu pojazdu.  

2. BRP przekaże informację o wylicytowaniu pojazdu oraz dane niezbędne do zapłaty za pojazd 
za pośrednictwem e-maila lub aplikacji WhatsApp. 

3. W przypadku braku terminowego dokonania przez Zleceniodawcę płatności, o której mowa w 
§ 2 pkt. 1 niniejszej umowy, BRP uprawniony będzie do obciążenia Zleceniodawcy karą 
umowną w wysokości 20% ceny pojazdu wraz z kosztami wymienionymi w § 2 pkt.1 , jednak 
nie mniej niż 10 000, 00 zł (dziesięć tysięcy złotych).  

4. W przypadku dokonania przez Zleceniodawcę płatności, o której mowa w § 2 pkt. 1 niniejszej 
umowy w kwocie niepełnej, BRP uprawniony będzie do obciążenia Zleceniodawcy karą 
umowną w wysokości 20% ceny pojazdu wraz z kosztami wymienionymi w § 2 pkt.1 , jednak 
nie mniej niż 10 000, 00 zł (dziesięć tysięcy złotych).  

§ 3 

Wynagrodzenie Zleceniobiorcy 

1. Z tytułu wykonywania przez BRP zlecenia w zakresie określonym w § 1 pkt. 3 BRP przysługuje 
wynagrodzenie w kwocie: 1500,00 EUR (tysiąc pięćset euro) płatne na rachunek nr 62 2490 
1057 0000 9902 1980 1292 (Alior Bank). 

2. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia określonego w § 3 pkt. 1 na rzecz 
BRP w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy. 

3. W przypadku braku zapłaty wynagrodzenia o którym mowa w § 3 pkt. 1 umowa ulega 
automatycznemu rozwiązaniu, chyba że Strony zgodnie postanowią inaczej. 

4. W przypadku nie znalezienia przez BRP pojazdu w ciągu ustalonego czasu trwania umowy 
Zleceniodawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. BRP zwróci Zleceniodawcy 
kwotę wynagrodzenia, o którym mowa w §3 pkt. 1 pomniejszone o faktycznie poniesione 
koszty znalezienia oferty sprzedaży pojazdu. 

5. W przypadku zlecenia BRP wykonania czynności wymienionych w  § 1 pkt. 4 oraz innych 
odrębnie uzgodnionych, BRP przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w kwocie osobno 
uzgodnionej.  

      § 4 



Odstąpienia od umowy 

1. Klient, który zawarł umowę zlecenia sprowadzenia pojazdu na odległość, ma prawo odstąpić 
od umowy w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy. 

2. Klient, który zażądał wykonania usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, 
może od niej odstąpić, ale ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili 
odstąpienia.  

      § 5 

Pozostałe postanowienia 

1. Cena pojazdu obejmuje koszt zakupu (wylicytowania) pojazdu wraz z prowizją dla 
kontrahenta zagranicznego, koszt transportu morskiego do portu w Europie, koszt 
ubezpieczenia pojazdu na czas transportu, koszty wyrejestrowania i wydania dokumentów 
pojazdu. 

2. Cena pojazdu nie obejmuje opłat celno-skarbowych (cło, akcyza, podatek VAT), kosztów usług 
agencji celnych, ewentualnych kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji 
dodatkowej (szczególnie opinii biegłego rzeczoznawcy) i tłumaczeń dokumentów.  

3. Cena pojazdu nie obejmuje ewentualnych kosztów doprowadzenia pojazdu do stanu 
technicznego umożliwiającego zarejestrowanie pojazdu i dopuszczenie pojazdu do ruchu w 
kraju docelowego użytkowania. Za wykonanie tych czynności odpowiedzialny jest 
Zleceniodawca, który jednocześnie ponosić będzie wszelkie związane z tym koszty. 

4. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku zlecenia BRP pośredniczenia w zorganizowaniu 
odprawy celnej, transportu do Polski z portu w Europie, przygotowaniu dokumentów 
wymienionych w § 4 pkt. 2, Zleceniodawca zobowiązuje się uiścić wszystkie koszty związane z 
tym czynnościami na podstawie faktury wystawionej przez BRP lub współpracujących z BRP 
kontrahentów.  

5. Szacunkowy termin końcowego wykonania zlecenia Strony określają na około 210 dni od daty 
poinformowania Zleceniodawcy przez BRP o wylicytowaniu pojazdu, przy czym termin ten 
może ulec wydłużeniu lub skróceniu z przyczyn niezależnych od BRP. 

6. BRP zobowiązuje się poinformować Zleceniodawcę o terminie wydania pojazdu 
Zleceniodawcy na co najmniej 5 dni przed przewidywanym terminem wydania. 

7. W przypadku braku odebrania pojazdu przez Zleceniodawcę w terminie o którym mowa w § 4 
pkt. 6 niniejszej umowy Zleceniodawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za pojazd (w 
tym odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia czy utraty pojazdu) przez cały okres do momentu 
odebrania pojazdu, a nadto obciążały go będą wszelkie koszty związane z przechowaniem 
pojazdu. 

8. BRP nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych wad fizycznych i wad prawnych 
pojazdu. BRP nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi, gdyż pojazd nie stanowi 
własności BRP.  

9. W celu wykonania zlecenia Zleceniodawca wraz z zawarciem niniejszej umowy udziela BRP 
stosownego pełnomocnictwa, które stanowi integralną część niniejszej umowy. 



10. Wszelkie ewentualne zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej skuteczności zachowania 
formy pisemnej pod rygorem nieważności. Uzgodniona zmiana parametrów bądź ceny 
maksymalnej, określonych w załączniku „Specyfikacja pojazdu”, nie stanowi zmiany umowy. 

11. Strony uzgadniają, ze wzajemne oświadczenia Stron będą skutecznie złożone z chwilą: 

a) Doręczenia Stronie dokumentu zawierającego oświadczenie tradycyjną korespondencją 
nadaną na adres wskazany w komparycji niniejszej umowy, 

b) Doręczenia Stronie wiadomości e-mail zawierającej oświadczenie pod następujący adres: 

Mail: ……………………………………………………………………………………………… (Zleceniodawca) 

Brp.serwis@gmail.com   (Zleceniobiorca) 

c) przekazania oświadczenia w formie ustnej, w tym również podczas rozmowy 
telefonicznej, przy czym Strony kontaktować się będą pod następującymi numerami 
telefonów: 

Tel: ………………………………………………………………………………………………… (Zleceniodawca) 

+48 666 222 770, +48 666 222 510  (Zleceniobiorca) 

12. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 

13. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszą umową regulują przepisy Kodeksu Cywilnego. 

SPECYFIKACJA POJAZDU 

Do umowy nr …………………………..    dotyczącej sprowadzenia pojazdu z dn. ………………………… 

Dane i szczegółowa specyfikacja pojazdu: 

1. Marka: …………………………………………………………………………………… 

2. Model: …………………………………………………………………………………… 

3. Rok produkcji: ……………………………………………………………………….. 

4. Przebieg: ………………………………………………………………………………… 

5. Preferowany kolor lakieru: ……………………………………………………... 

6. Preferowany kolor wnętrza: …………………………………………………… 

7. Preferowane wyposażenie: 

mailto:Brp.serwis@gmail.com


………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

8. Maksymalna cena na aukcji: …………………………………………………… JPY 

9. Uwagi: 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Zleceniodawca 

                                  Dębe Wielkie, …………………………………………. 

PEŁNOMOCNICTWO 

Upoważniam Jarosława Goźlińskiego (PESEL), Mariusza Goźlińskiego (PESEL) i Michała Goźlińskiego 
(PESEL) do podejmowania w moim imieniu i na moją rzecz wszelkich czynności celem nabycia pojazdu 
marki …………………………, model ……………………. oraz sprowadzenia wskazanego pojazdu na terytorium 
Polski. 

Pełnomocnicy są umocowani w szczególności do reprezentowania i zastępowania mnie przed 
wszystkimi polskimi i zagranicznymi organami administracji publicznej, organami podatkowymi, 
organami celnymi. 

Pełnomocnicy są również upoważnieni do składania w moim imieniu oświadczeń woli. 



Zleceniodawca 

FORMULARZ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

W celu wykonania zawartej umowy niezbędne jest wyrażanie przez Panią/Pana zgody na 
przetwarzanie danych osobowych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
Unii Europejskiej z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych (dalej zwanego RODO).  

Administrator danych osobowych 

Informujemy, ze administratorem danych osobowych (dalej zwanym „Administratorem”) jest Jarosław 
Goźliński prowadzący działalność pod firmą Bawaria Racing Power Jarosław Goźliński pod adresem 
Warszawska 63, 05-311 Aleksandrówka. 

Cele przetwarzania danych osobowych 

Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usług 
Administratora. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu zawarcia umowy, realizacji umowy i 



świadczenia usług przez Administratora oraz realizacji uprawnień wynikających z udzielonego 
pełnomocnictwa  (art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia). 

Okres przechowywania danych osobowych 

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przez okres obowiązywania zawartej umowy i 
okres obowiązywania udzielonego pełnomocnictwa, a po ich wygaśnięciu - w związku z obowiązkiem 
prawnym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa - przez czas niezbędny dla 
realizacji celów, do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z wykonaniem 
umowy. 

Udostępnianie danych osobowych 

Administrator może udostępniać Pani/Pana dane osobowe podmiotom wspierającym Administratora 
w świadczeniu usług/wykonywaniu zawartej umowy. 

Prawa udostępniającego swoje dane osobowe 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 1) dostępu do 
swoich danych, 2) sprostowania swoich danych, 3) usunięcia swoich danych, 4) ograniczenia 
przetwarzania swoich danych, 5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, 6) 
przenoszenia swoich danych, 7) wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

Zabezpieczanie danych osobowych 

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych 
osobowych odpowiednią do zagrożeń i kategorii danych objętych ochroną, w szczególności 
zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z 
naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.  

Ja, niżej podpisana/-ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym 
wyżej zakresie i oświadczam, że zapoznałam/-em się z pouczeniem dotyczącym prawa do dostępu 
do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Moja zgoda może być w każdej chwili 
odwołana. 

( d a t a ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _             ( p o d p i s ) 
_______________________________________


