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MIENIE O WSPOLPRACY

zawarte
w dniu 03.07.2014
niczon4 odpowiedzialnoSci4z siedzib4w Warszawier,
NIP : 7010398686, reprezentowanqprzez:Marcina

DomEXPO Kgpska

00-660Warszawa"
ul. L
- Prezesa
Garczyriskiego
zvranqdalej
DomEXPO
a

OpolskqOkrggow4Izb4

nle

ul. Katowicka50,
to
RadyOPL OIIB orazMari MI
OPLOIIB,
zwan4dalej
OPL OIIB,
zwanymi w dalszej

Budownictwaw Opolu,45-061 Opole,
przez'. Adarna Raka - PrzewodniczqcegoOkrggowej

l(16l - ZastEpcq
Przewodnicz4cego
OkrggowejRadly

Stronami.

$1
Niniejszeporozumienie
obu Stron migdzy innymi
naukowo-technicznych,
dzialalnoScipodnosz4cych

iem woli wsp6lpracyw celu aktywizacjidzialalnoSci
wsp6ln4 organizacjEszkoleri, seminari6w, konferencji
wystaw i targ6w budownictwa lub innych form
:ie in2vnier6w budownictwa.

$2
W celu realizacji za\ohefr
nych w $ 1, OPL OIIB zobowi4zujesig w ramaola
mozliwoScifaktycznych i pr'awnyc do:

1 . Wsparcia merytorycznergo i organizacyjnego we wsp6lnych przedsigrvzigciach
organizowanych
na terenieD<l
w Opolu,pod adresem45-129
Opole,ul. Kgpska8.
2. Umozliwieniaczlonkomtf,PL IB udzialuw przedsiEwzigciach
szczeg6lnieo charakterze
szkoleniowym.
a
J.

Wsparciaw sferzedydaktycznej przy organizacjiszkole6, seminari6w, konferencji, itp.
4 . Promowania dzialah D onr
w zakresie dzialalnolci popularyzuj4cej nowe materiiily,
wyroby budowalnei innowac'yj technologiew budownictwie.
$3
W celu realizacji zaLolenokr:eSlc,n h w $ 1, DomEXPO zobo',vi4zujesig w ramach
mozliwoSci faktycznych i prawn
do:
L Wsparcialogistycznegoi organ
yjnego oraz udostgpnianiapomieszczerii powierzchni
we wsp6lnych przedsigw z:igciac organizowanychna terenieDomEXpO w
Opolu,
pod adresem45-129Opole,u1[. ipska 8.
2 , Zapewnieniaczlonkom OpL OI udzialuw przedsigwzigciachorganizowanych
przezDonEXPO.
3 . PromowaniadziaLahOPL OII maj4cych na celu r.vzmocnieniejej znaczenia
u, Lyciu

spolcozno-gospodarczym
regi0n

$4
Stronywyra2ajqzgodEna:
l. Zamieszczenre informacii o podjgtej wsp6lpracy w matterialach informacyjn'ych
i reklamowych (w tym na
ulotkachi informatorach)oraz na wlasnychstronach
internetowych.
2. Wzajemneinformowanieo po<
wanych dzialaniach i wydarzeniach poprzez po<:ztE
elektroniczn4.
g wsp6lnych <Izialafi wlasnychstronachinternetowych.
3. Popularyzacj
4. Wzajemne dostarczanie ni
platnych material6w informacyjnych, reklamowych
i promocyjnych,
dotycz4cl'ch
u Stron.

$s
Niniejsze PorozuLmienienie (
deklarac.ji, ani zgody kt6rejkolwiek ze Stron
nazaciqgmgciew stosunkudcr
ej Stronyj akichkolwiek zob<>wiEzan
odplatnych,
jak i nieodplatnych.
2 . Podjgciewsp6lnych prze,dsi
rodz4cych zc>bowi4zaniaobu Stron wymagai bqclzie
kahdoruzowo zawar cia pi semne umowy okre6laj4cejwzajemne prawa i obowi4zki, w tym
wysokoSdewentualnychrryna
, oplat itp.
1

l .

$6
1 . Porozumientezawarteiest na c s rrieokreSlony.

2. Porozumienie moze zctstac

rEzane przez kaldq ze Stron z zachowaniern

1 miesigcznegookresu wypo ierlzenia. OSwiarJczenie
w przedmiocie wypowiedze,nia
Porozumieniawyrnagaformy pi ;ernneji wystosowanialistem poleconymb4dZosobistr:go
dorgczeniana adressiedziibyd
Strony.

3 "W

przypadku rozwi1:zania niniejszego Porozumienia wskutek
owiedze,nia
kt6rejkolwiek ze Stron po zaw ru przez Strony umowy b4dz um6w, o kt6rych mowa
w t r e Sci$ 5 u st.2 p o tu y|e .i ,
te bgd4 obowi4zywac na<Lali podlegac wykonaniu
zgodniez ich postanowieniamri,
2e Strony ilgodnie postanowi4 inaczej.

$7
1 . W sprawach nieuregulovranych niniejszym Porozumieniemmaj4 zastosowanieprzepisy
KodeksuCywilnego.
2. Wszelkiezmranyniniejsz,:gop

ienia wymagaJEdlaswej waznoSciformy pisemnej.
6 8

Porozumienie sporz4dzonorv d
ze Stron.

jiednobrzmi4cychegzemplavach, po jednym dla
kazdei
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