LIST INTENCYJNY
podpisany dnia ______________ w ___________ pomiędzy:
________________________, z siedzibą w, __-___, ul. ________________,
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie
dla _______________, __ Wydział Gospodarczy KRS, pod
________________, o kapitale zakładowym ______________ zł,
w całości, NIP ______________, reprezentowaną przez:
1.
2.
zwaną dalej ____________________
a
________________________, z siedzibą w, __-___, ul. ________________,
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie
dla _______________, __ Wydział Gospodarczy KRS, pod
________________, o kapitale zakładowym ______________ zł,
w całości, NIP ______________, reprezentowaną przez:
1.
2.
zwaną dalej ____________________

wpisaną do
Rejonowym
numerem
wpłaconym

wpisaną do
Rejonowym
numerem
wpłaconym

W związku z rozpoczęciem negocjacji handlowych Strony oświadczają, co
następuje:
§1
1. Strony oświadczają, że rozpoczęły negocjacje handlowe celem zawarcia
umowy dotyczącej współpracy w zakresie ______________________.
2. Współpraca stron ma doprowadzić do przygotowania projektu
____________________________ (streszczenie projektu)_________.
§2
1.
2.

Strony zobowiązują się prowadzić negocjacje handlowe w dobrej wierze.
W celu realizacji niniejszego listu intencyjnego strony przedsięwezmą
wszelkie prawne i faktyczne działania, niezbędne do wykonania
wymienionych w nim porozumień.
§3

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy treści listu
intencyjnego oraz negocjacji, w tym także do nie przekazywania stronom
trzecim jakichkolwiek dokumentów, informacji itp., które pozostają w
bezpośrednim lub pośrednim związku z przedmiotem negocjacji.

2. Postanowień ust.1 nie stosuje się do procedury ubiegania się o środki
finansowe w ramach ___________________.
§4
Do
-

wzajemnych kontaktów
przedstawicieli:
__ - Pana _______________,
__ - Pana _______________.

i

rozmów

strony

wyznaczają

swoich

§5
Niniejszy list intencyjny stanowi wyraz intencji stron podjęcia ścisłej ze sobą
współpracy i nie tworzy żadnych zobowiązań, w szczególności nie może on
stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń.
§6
Obie strony ponoszą w swoim zakresie koszty związane z realizacją
postanowień niniejszego listu intencyjnego, a w szczególności koszty
podróży, ekspertyz, planowania, chyba że Strony ustalą inne zasady
ponoszenia kosztów.
§7
List intencyjny zawarto w dwóch równoznacznych egzemplarzach po jednym
dla każdej ze stron.
List odczytano, zgodnie przyjęto i podpisano.

