REGULAMIN
KLUBU BIZNESU „SYNERGIA”
PREAMBUŁA
W odpowiedzi na inicjatywę połączenia interesów i potrzeb firm skupionych w projekcie KLUB BIZNESU
„SYNERGIA”, mającą skutkować opracowaniem i wdrożeniem wspólnej strategii ograniczającej dynamikę wzrostu
kosztów wybranych kategorii zakupowych oraz wykreowaniem obszarów umożliwiających zwiększenie zakresu
działania i rozwój firm, z inicjatywy SABIKAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach
powołuje się niniejszym KLUB BIZNESU „SYNERGIA” (dalej: KB „SYNERGIA”), jako dobrowolną formę
uczestnictwa w realizacji wyżej wymienionych celów jej członków, zarządzaną i koordynowaną przez
Administratora. Zasady funkcjonowania KB „SYNERGIA” określa niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”).
ART. 1 – DEFINICJE
Pod warunkiem, że nic innego nie zostało zapisane w Regulaminie, lub nic innego nie wynika z sensu postanowień
Regulaminu, użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1) Administrator - SABIKAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach przy
ul. Olszewskiego 6, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000624805, kapitał
zakładowy: 10 000 zł;
2) Członek KB „SYNERGIA”– przedsiębiorca zarejestrowany przez Administratora w KLUBIE BIZNESU
„SYNERGIA” oraz spełniający warunki z Art. 3 pkt.5.
3) Reprezentant

Członka

KB

„SYNERGIA”–

osoba

wskazana

w

formularzu

przystąpienia

do

KB „SYNERGIA” członka KB „SYNERGIA”, do bieżącej współpracy z Administratorem;
4) KB „SYNERGIA”– Grono Firm w ramach KLUBU BIZNESU „SYNERGIA”, zorganizowane na mocy
niniejszego Regulaminu w celu poprawy warunków handlowych nabywanych przez Członków
KB „SYNERGIA” towarów i usług oraz wzajemnego wspierania się w obszarach biznesowych;
5) Dorobek intelektualny KB „SYNERGIA” lub Administratora – wszelkie nowatorskie i wcześniej nie
zastosowane (stworzone samodzielnie lub we współpracy z innymi niż Administrator organizatorami grup
zakupowych) rozwiązania prezentowane, oferowane lub zastosowane przez Administratora w zakresie
wybranych kategorii zakupowych w ramach KB „SYNERGIA”;
6) Oszczędności – różnica pomiędzy wydatkami poniesionymi przez Członka KB „SYNERGIA” w roku
zawierania umowy, wynikająca z ceny dostępnej w ramach KB „SYNERGIA” a możliwej do uzyskania ceny
w indywidualnych negocjacjach przez Członka KB „SYNERGIA” dla tej samej kategorii zakupowej;
7) Regulamin – niniejszy dokument normujący przywileje, prawa i obowiązki członków KB „SYNERGIA” oraz
Administratora;
8) Umowa współpracy – umowa zawarta pomiędzy Członkiem KB „SYNERGIA” a Administratorem,
regulująca ich wzajemne prawa i obowiązki w zakresie współpracy:
ART. 2 – POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Celem i nadrzędnym zadaniem KB „SYNERGIA” jest stworzenie formuły pozwalającej na:
a) zminimalizowaniu jednostkowego całkowitego kosztu nabycia danego towaru lub usługi w ramach kategorii
zakupowej,
b) opracowanie modyfikacji zakresu i szczególnych warunków handlowych dedykowanych wyłącznie
członkom KB „SYNERGIA”;

c) wykorzystanie synergii działania i skali wolumenu;
d) współdziałanie w zakresie obniżenia lub zoptymalizowania kosztów w danej kategorii zakupowej;
e) wspólną reprezentację w negocjacjach handlowych;
f)

organizacja komunikacji pomiędzy Członkami i wzajemne promowanie ich towarów i usług;

g) organizacja konferencji i spotkań z ekspertami branżowymi.
2. Niezależnie od innych, szczegółowych postanowień Regulaminu, Administrator zwraca uwagę, że:
a) KB „SYNERGIA” jest jedną z usług świadczonych przez Administratora, lecz nie wyłączną;
b) dla celów komunikacji ustanawia się adres mailowy: office@sabikar.pl z możliwością utworzenia
w przyszłości niezależnego portalu intranetowego dla nieskrępowanej komunikacji członków
KB „SYNERGIA” i obsługi ich zamówień.
ART. 3 – ZASADY UCZESTNICTWA
1. Członkostwo w KB „SYNERGIA” jest dobrowolne.
2. Przedmiotem usługi Administratora jest umożliwienie członkom KB „SYNERGIA” pozyskania towarów i/lub
usług określonych przez Administratora, na warunkach korzystniejszych niż te oferowane przedsiębiorcom nie
będącym Członkami KB „SYNERGIA”.
3. Możliwe jest oferowanie przez Administratora w ramach KB „SYNERGIA” także usług doradztwa
i pośrednictwa nie wskazanych w art. 2 ust. 1. W takim przypadku Administrator może wprowadzić odpłatność
za usługi wskazane w zdaniu poprzedzającym z zastrzeżeniem, że uprzednio uzyska akceptację
zainteresowanych usługą Członków KB „SYNERGIA” na jej poniesienie.
4. Członkostwo w KB „SYNERGIA” jest odpłatne. Opłata za uczestnictwo w KB „SYNERGIA” wynika z warunków
umowy współpracy i stanowi jedyną odpłatność pobieraną od Członka KB „SYNERGIA” z zastrzeżeniem
ust. 3 niniejszego Artykułu. Opłata powyższa stanowi wynagrodzenie Administratora z tytułu organizacji
KB „SYNERGIA”, oraz świadczenia usług określonych w ust. 2 niniejszego Artykułu tj. z tytułu przygotowania
strategii negocjacyjnej i przeprowadzenia negocjacji handlowych dla Członków

KB „SYNERGIA”.

Opłata nie podlega zwrotowi.
5. Przedsiębiorca staje się Członkiem KB „SYNERGIA” poprzez i z chwilą spełnienia następujących warunków:
wypełnienia Formularza przystąpienia do KB „SYNERGIA” dostępnego na stronie www.sabikar.pl, podpisania
umowy współpracy z Administratorem oraz uiszczenia opłaty o której mowa w ust. 4 niniejszego Artykułu.
Opłata dotyczy okresu 12 miesięcy uczestnictwa w KB „SYNERGIA” liczonych od daty wpłaty na konto
Administratora i jest płatna z góry.
6. Administrator jest jedynym reprezentantem KB „SYNERGIA” przed dostawcami towarów i/lub usług, z którymi
prowadzone są negocjacje handlowe w ramach KB „SYNERGIA”.
7. Każdy Członek KB „SYNERGIA” poprzez

przystąpienie do KB „SYNERGIA” w sposób określony

w ust. 5 niniejszego Artykułu oświadcza i zapewnia, iż:
a) zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia;
b) wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratora i dostarczanie na prośbę Administratora, danych
oraz informacji niezbędnych do realizacji zadań Administratora;
c) udziela zezwolenia na wykorzystywanie przez Administratora danych, treści lub informacji dla celów
należytego wykonania przez Administratora usług, jak również dla innych celów związanych
z działalnością prowadzoną przez Administratora, w tym dla celów promocyjnych lub marketingowych;
8. Odstąpienie od członkostwa / utrata członkostwa w KB „SYNERGIA” następuje w następujących przypadkach:
a) na pisemny wniosek członka KB „SYNERGIA”;
b) na wniosek Administratora w sytuacji:
1) nieprzestrzegania Regulaminu przez Członka KB „SYNERGIA”;

2) udostępniania podmiotom konkurencyjnym informacji o przedstawionych ofertach w ramach
KB „SYNERGIA”, procedur i rozwiązań, stanowiących dorobek intelektualny KB „SYNERGIA”
lub Administratora.
9. Odstąpienie od członkostwa i/lub utrata członkostwa w KB „SYNERGIA” nie uprawnia i nie powoduje zwrotu
opłaty o której mowa w Artykule 3 ust. 4.
ART. 4 - POZOSTAŁE WARUNKI
1. Wszelkie prawa do dorobku intelektualnego KB „SYNERGIA” lub/i Administratora, w tym wypracowane
strategie negocjacyjne, oraz bazy danych należą do Administratora i podlegają ochronie prawnej.
2. Dla uzyskania maksymalnego efektu współpracy w ramach KB „SYNERGIA”, każdy Członek wskaże swojego
Reprezentanta Członka KB „SYNERGIA” – do współpracy i bieżącej komunikacji z Administratorem,
wyposażając go w stosowne instrukcje współpracy i pełnomocnictwa.
3. Członek KB „SYNERGIA” zobowiązany jest do zachowania tajemnicy informacji o przedstawionych ofertach
dla KB „SYNERGIA”, koncepcji i procedur opracowanych w ramach KB „SYNERGIA” oraz ochrony jej
interesów.
ART. 5 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej Administratora i jest dostępny dla Członków
KB „SYNERGIA” oraz przedsiębiorców deklarujących chęć przystąpienia do KB „SYNERGIA”.
2. Administrator oraz każdy Członek KB „SYNERGIA” może wnosić o dokonanie zmiany w zapisach Regulaminu
z następujących ważnych przyczyn:
a) obowiązku wynikającego z przepisów prawa, prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów
administracji;
b) konieczności wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu lub organizacji KB „SYNERGIA”.
3. Decyzje odnośnie zmian w Regulaminie podejmowane są jednostronnie i ostatecznie przez Administratora na
podstawie wniosków poszczególnych Członków KB „SYNERGIA”, jednakże z uwzględnieniem nadrzędnego
interesu KB „SYNERGIA” jako całości.
4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym niezwłocznie członków
KB „SYNERGIA” poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie www.sabikar.pl oraz przesłanie
drogą elektroniczną na adresy Reprezentantów Członków KB „SYNERGIA”.
5. Regulamin po zmianie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej Administratora.
6. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień
niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i są wiążące dla każdego
z Członków KB „SYNERGIA”.

