
__________________________________, hereinafter referred to as the “Principal”, and 
Dzmitry Fursevich (NIP 5833438409), hereinafter referred to as the “Commission Agent” or 
“RIFESTOCK”, have concluded this Commission Agreement, hereinafter referred to as the 
“Agreement”, as follows: 
 
1. The Commission Agent shall, on his own behalf, make transactions for sale of the 
Principal’s Goods - clothing, footwear, accessories and other wardrobe items. 
 
2. The Commission Agent shall acquire the rights and obligations to make transactions for 
sale of the Principal’s Goods with third parties. 
 
3. The Owner of the Goods shall be the Principal and shall remain as such until the 
Commission Agent sells it to third parties. 
 
4. With the purpose to execute the Agreement, the Commission Agent shall have the right 
to carry out any acts that do not inflict damage on the Principal’s Goods (including take 
photographs, try in, publish advertisements with the Goods on the Internet, etc.); shall form 
comprehensive description of the Goods, which, under certain circumstances, can be 
transferred to the Principal. 
 
5. The Commission Agent shall evaluate the cost of the Principal’s Goods based on the 
condition of the Goods, popularity of the brand at the time of transfer of the Goods on 
commission, the cost of an identical unit of the Goods from retailers, the market value of 
similar units of the Goods at the time of placement on the main resources used by the 
Commission Agent, the collection and seasonality of the Goods at the time of placement. 
Provision of services for evaluation of the Principal’s Goods shall be included in the 
commission fee. In case of disagreements regarding the initial assessed value of the Goods, 
the price shall be established by means of negotiations. 

6. The amount to be paid to the Principal shall be agreed upon receipt of the Goods and 
specified in the Annex hereto. 

7. The amount of commission fee shall be calculated on the basis of the amount received by 
the Commission Agent upon the sale of the Goods and shall be equal to 11%. Should the 
Commission Agent bear overhead costs, they shall also be withheld from the payment of 
the Principal. 

- overhead costs may include: the amount of the payment system commission, the amount 
of the trading platform commission, the amount of the cost of sending the Goods to the 
recipient, the amount of the cost of reconditioning. 

8. If defects are found (stubborn stains, abrasions, lack of elements, etc.) during processing 
of the Goods, the Commission Agent shall take measures to eliminate them on his own or 
with involvement of third parties, payment shall be made in accordance with clause 7. If the 
above costs are paid at the expense of the Commission Agent, the amount shall be withheld 
from the amount to be paid to the Principal for the near-term settlement period. 



9. The Principal shall have the right to request information on progress of the Agreement 
execution at any time and receive a reply to the e-mail specified in the Agreement within 5 
working days. 

10. Upon expiration of 32 days from the date of transfer of the Goods on commission, the 
Commission Agent shall have the right to set a new payment amount by agreement with the 
Principal. 

11. If the Principal has refused to revalue the Goods, he may pick up the Goods from storage 
at the Commissioner’s warehouse within 30 calendar days without incurring additional 
costs. Starting from the 31 day after refusal to markdown, if the Principal does not pick up 
the items and leaves them for storage, no further markdown shall be made, but the 
Commission Agent shall be charged a monthly storage fee of 5 euros / item. 

12. If the Goods are returned on the initiative of the Principal before 90 days have passed 
from the date of receipt of the Goods by the Commission Agent, the Goods processing fee 
shall be charged from the Principal. The Commission Agent shall, in his turn, be obliged to 
provide the Principal with comprehensive information about the Goods upon request. 

13. Settlements under the Agreement shall be made as the Goods are sold. Payment of the 
monetary funds to the Principal shall be carried out after 14 working days from the date of 
receipt of information about receipt of the Goods by the buyer. 

14. On the day of payment of the monetary funds, the Commission Agent shall send a report 
to the Principal containing information on the Goods sale transactions made. The Principal 
shall send objections if any, to the report in the form of a letter to e-mail within 3 working 
days. 

15. Monetary funds shall be paid in cash, or in the form of an accrual on a deposit. 

16. The commission fee and compensation of overhead costs agreed by the Parties shall be 
paid by withholding funds by the Commission Agent from the amounts received during sale 
of the Principal’s Goods. 

17. If the Goods are sold outside Poland and payment is received in the currency of other 
states using electronic payment systems, the amount of PLN ZL received from sale of the 
Goods, shall be determined based on the rate of the relevant payment system on the day 
the monetary funds (electronic money) are received by the Commission Agent. 

18. The Commission Agent shall reserve the right to refuse to accept the Goods for sale 
under this Agreement without explaining the reasons. 

19. The Parties shall not be held liable for non-fulfillment or improper fulfillment of the 
obligations hereunder, if this is caused by force majeure circumstances. 

20. The Principal shall provide the Commission Agent with his personal data and consent to 
their processing with the purpose to fulfill the Agreement, including for receiving SMS and 



E-mail mailings. The date of issue of consent shall be the date of conclusion of the 
Agreement.  

 

 

Annex 1 

No. (document number): 

The Commission Agent shall undertake to sell the Goods on a commission basis (for each 
position, information on its state or an abstract of defects may be required): 

No. Name Qua
ntity 

Item of the model Price 
(EUR) 

Abstract/State 

    
 

  

    
 

  

    
 

  

    
 

  

which he has received from the Principal. 

Details of the Principal: 

Surname:  

Name:  

Address: 
 

 

Date: 
 
The Principal has read and accepts the Agreement. 

 

 

 



 
__________________________________,  zwany(a) w treści umowy  Komitentem, a 
Dzmitry Fursevich (NIP 5833438409), zwany w treści umowy Komisantem lub “RIFESTOCK” 
zawarli niniejszą umowę komisową mianowaną dalej Umową,  na warunkach następujących: 
 
1. Komisant zobowiązuje się do sprzedaży  we własnym imieniu towarów komisowych - 
odzieży, obuwia, galanterii i innych elementów garderoby, które otrzymał od Komitenta. 
 
2. Komisant nabywa prawa i obowiązki do dokonywania transakcji sprzedaży Towarów 
Komitenta z osobami trzecimi. 
 
3. Towary są własnością Komitenta i pozostają nią do czasu ich sprzedaży przez Komisanta 
osobom trzecim.  
 
4. W celu realizacji Umowy Komisant jest uprawniony do dokonywania wszelkich czynności, 
które nie są szkodliwe dla Towarów Komitenta (w tym fotografowanie, przymierzanie, 
publikowanie reklam z Towarami w Internecie itp.) Tworzy wyczerpujący opis Towaru, który 
w pewnych okolicznościach może zostać przekazany Komitentowi.  
 
5. Komisant dokonuje oceny wartości Towarów Komitenta w oparciu o stan Towarów, 
popularność marki w chwili oddania Towarów do komisu, wartość identycznej jednostki 
Towaru u sprzedawców detalicznych, wartość rynkową podobnych jednostek Towarów w 
chwili oddania do komisu na głównych zasobach, z których korzysta Komisant, kolekcję i 
sezonowość Towarów w chwili oddania do komisu. Świadczenie usługi wyceny Towarów 
komisu wliczone jest w wynagrodzenie prowizyjne. W przypadku braku porozumienia co do 
wstępnie oszacowanej wartości Towarów, cena zostanie ustalona w drodze negocjacji. 
 
6. Kwota należna Komisantowi zostanie uzgodniona przy odbiorze towaru i będzie określona 
w załączniku do niniejszej umowy. 

7. Wysokość prowizji obliczana jest na podstawie kwoty otrzymanej przez Komisanta ze 
sprzedaży Towarów i wynosi 11% . Jeżeli Komisant ponosi koszty ogólne, są one również 
potrącane z wynagrodzenia  Komitenta.  

- Koszty ogólne mogą obejmować: kwotę prowizji systemu płatności, kwotę prowizji 
platformy handlowej, kwotę kosztów przesłania towaru do odbiorcy, kwotę kosztów 
przywrócenia towarom wyglądu prezentacyjnego.  

8. W przypadku stwierdzenia wad (trwałe zabrudzenia, otarcia, brakujące elementy itp.), w 
trakcie przetwarzania Towaru Komisant  zobowiązuje się do podjęcia działań w celu ich 
usunięcia samodzielnie lub przy udziale osób trzecich; płatność dokonywana jest zgodnie z 
art. 7. W przypadku pokrycia powyższych kosztów przez Komisanta, kwota ta zostanie 
potrącona z kwoty wypłaconej  Komitentowi  za kolejny okres rozliczeniowy. 



9. Komitent ma prawo w każdej chwili zażądać informacji o postępie realizacji Umowy  i 
otrzymać odpowiedź na wskazany w umowie adres e-mail w ciągu 5 dni roboczych.  

10. Po upływie 32 dni od daty wydania towaru komisant ma prawo ustalić nową kwotę 
płatności w porozumieniu z komitentem.  

11. Jeżeli Komitent odmówi rewaloryzacji towaru, może on w ciągu 30 dni kalendarzowych 
wycofać towar z magazynu Komisanta bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Od 31. dnia 
po dniu odmowy rewaloryzacji, jeśli Komitent nie odbierze towaru i pozostawi go w 
magazynie, nie będzie przeprowadzana kolejna rewaloryzacja, ale Komitent zostanie 
obciążony miesięczną opłatą za magazynowanie w wysokości 5 €/sztukę. 

12. Jeżeli towar zostanie zwrócony z inicjatywy Komitenta  przed upływem 90 dni od 
przyjęcia towaru przez Komisanta, Komitent zostanie obciążony opłatą manipulacyjną.                   
Z kolei  Komisant zobowiązuje się do udzielenia  Komitentowi na jego żądanie 
wyczerpujących informacji dotyczących towaru. 

13. Rozliczenia z tytułu Umowy dokonywane są w miarę sprzedaży Towaru. Zapłata na rzecz 
Komitenta następuje po upływie 14 dni roboczych od daty otrzymania towaru przez 
nabywcę 

14. W dniu dokonania płatności Komisant przesyła Komitentowi raport zawierający 
informacje o przeprowadzonych transakcjach sprzedaży. Ewentualne zastrzeżenia do 
raportu Komitent zgłasza w formie pisma mailowego w ciągu 3 dni roboczych. 

15. Płatność dokonywana jest w gotówce lub jako rozliczenie międzyokresowe w formie 
depozytu. 

16. Wypłata prowizji i rekompensaty kosztów ogólnych uzgodnionych przez Strony odbywa 
się poprzez potrącenie środków przez Komisanta z kwot uzyskanych ze sprzedaży Towaru 
Komitenta. 

17. W przypadku sprzedaży Towaru poza granicami Polski i otrzymania zapłaty w walutach 
innych krajów, z wykorzystaniem elektronicznych systemów płatności, kwota w złotych 
polskich otrzymana ze sprzedaży Towaru ustalana jest w oparciu o kurs wymiany 
odpowiedniego systemu płatności w dniu otrzymania(elektronicznych środków pieniężnych) 
przez  Komisanta.  

18. Komisant zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia towaru do sprzedaży na 
podstawie niniejszej Umowy bez podania przyczyny. 

19. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
swoich zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli jest to spowodowane działaniem siły 
wyższej.  

20. Komitent przekazuje komisantowi swoje dane osobowe oraz wyraża zgodę na ich 
przetwarzanie w celu realizacji Umowy, w tym w celu otrzymywania newsletterów SMS i          
E-mail. Za datę wyrażenia zgody uznaje się datę zawarcia Umowy. 



 

 

Załącznik 1 

Nr (numer dokumentu): 

Komisant zobowiązuje się do sprzedaży komisowej towaru (przy każdym towarze może być 
wymagana informacja o jego stanie lub adnotacja o wadach): 

Lp Nazwa Ilość Numer modelu Cena 
(EUR) 

Adnotacja/stan 

    
 

  

    
 

  

    
 

  

    
 

  

które otrzymał od Komitenta. 

Dane osobowe Komitenta: 

Nazwisko:  

Imię/Imiona:  

Adres: 
 

 

Data:                                                                   
 
Komitent zapoznał się z treścią umowy i akceptuje ją.  


