OFERTA PUBLICZNA
Niniejszy dokument stanowi ofertę zawarcia umowy licencyjnej w celu przyznania
niewyłącznych praw do korzystania z systemu E-Trade Jumper na zasadach i warunkach
określonych poniżej.
Niniejsza umowa jest skierowana do osób posiadających zdolność do czynności prawnych,
które są zarejestrowane w Internecie pod adresem https://elbuz.com (i jej subdomenach),
zwanym dalej "Licencjobiorcą", oraz jest oficjalną i publiczną ofertą Pochernin Valery
Viktorovich (certyfikat rejestracji państwowej nr 989327/248000000108791), zwanego dalej
"Dostawcą SaaS", zawarły niniejszą Umowę, której przedmiot i warunki są określone w
Umowie i Załącznikach do Umowy (dalej - "Umowa"), na następujących warunkach
1. DEFINICJE I TERMINY
1.1. Strony uzgodniły następujące terminy i definicje zawarte w niniejszej Umowie:
1.2. "Umowa" - publiczna oferta Dostawcy SaaS, skierowana do dowolnej osoby,
dotycząca zawarcia z nim umowy licencyjnej ("Umowa") na dotychczasowych warunkach
zawartych w Umowie.
"Akceptacja". - pełne i bezwarunkowe przyjęcie przez Licencjobiorcę
1.2.1.
warunków Umowy.
"Dostawca SaaS" - Valery Viktorovich Pochernin FLP, który zawarł z
1.2.2.
Licencjobiorcą Umowę o udzielenie prawa do korzystania (licencja prosta (niewyłączna)) z
Systemu.
"Licencjobiorca" - osoba, która zawarła umowę z dostawcą usługi SaaS na
1.2.3.
warunkach zawartych w ofercie.
System E-Trade Jumper (zwany dalej "Systemem") to agregat usług w
1.2.4.
chmurze obejmujący zestaw oprogramowania (pakiet oprogramowania, platformę)
zbudowany przez dostawcę SaaS z wykorzystaniem technologii internetowych i udostępniany
bez pobierania dystrybucji w serwisach dostawcy SaaS.
SaaS (Software as a Service) to model polegający na zapewnieniu
1.2.5.
Licencjobiorcy dostępu do Systemu za pośrednictwem przeglądarek lub innego
oprogramowania wykorzystującego protokoły internetowe.
Okresem referencyjnym jest 30 dni.
1.2.6.

2. PRZEDMIOT

2.1. Przedmiotem Umowy jest udostępnienie Licencjobiorcy przez Dostawcę SaaS
niewyłącznych praw do korzystania z Systemu znajdującego się na stronie internetowej
https://elbuz.com w technologii SaaS na zasadach i w zakresie określonym w niniejszej
Umowie za opłatą uiszczaną przez Licencjobiorcę zgodnie z planami taryfowymi Dostawcy
SaaS.
2.2. Lista i koszty udostępnianych praw są podane na stronie internetowej dostawcy
SaaS.
2.3. Dostawca SaaS i Licencjobiorca wzajemnie gwarantują swoje prawa i zdolność
do zawarcia i wykonania niniejszej Umowy.

3. KOSZTY I USTALENIA DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI

3.1. Koszt (cena) przeniesienia praw do Systemu jest podany na stronie internetowej
Dostawcy SaaS. Cena kształtuje się dynamicznie na podstawie wielkości wykorzystania przez
Licencjobiorcę funkcji Systemu.
3.2. Momentem zapłaty jest data otrzymania pieniędzy przez dostawcę usługi SaaS.
3.3. Licencjobiorca jest zobowiązany do wpłacenia kolejnej zaliczki za korzystanie z
Systemu na trzy (3) dni robocze przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego.
Początek okresu rozliczeniowego liczony jest od daty faktycznego przyznania Licencjobiorcy
prawa do korzystania z Systemu.
3.4. Dostawca SaaS i Licencjobiorca nie podpisują certyfikatów. Płatność jest
potwierdzeniem jakości usług.

4. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

4.1. Dostawca SaaS zobowiązuje się do:
Zapewnienie Licencjobiorcy dostępu do Systemu poprzez
4.1.1.
zarejestrowanie się na stronie internetowej za pomocą unikalnego loginu i wydanie hasła
dostępu do Systemu, a następnie utworzenie osobnego konta do obsługi.

Zapewnić Licencjobiorcy wsparcie informacyjne w zakresie korzystania z
4.1.2.
Systemu za pośrednictwem forum Dostawcy SaaS.
Samodzielnego, terminowego i bezpłatnego aktualizowania aktualnej
4.1.3.
wersji Systemu w okresie obowiązywania Umowy.
Jeśli jest to technicznie wykonalne, terminowe usuwanie ewentualnych
4.1.4.
awarii oprogramowania w Systemie, zgodnie z żądaniem Licencjobiorcy.
4.2.

Dostawca usługi SaaS ma prawo
4.2.1.
Zawieszenie wykonywania przez Licencjobiorcę prawa do korzystania z Systemu
do czasu otrzymania płatności.
4.2.2.
Wypowiedzieć Umowę i odmówić Licencjobiorcy prawa do korzystania z
Systemu w przypadku naruszenia przez Licencjobiorcę warunków płatności lub z innych
przyczyn określonych w niniejszej Umowie.
4.2.3.
Wydawać nowe wydania i wersje Systemu oraz ustalać zasady i warunki ich
udostępniania Licencjobiorcy.
4.2.4.
Jednostronnie zmieniać niniejszą Umowę, w tym wartość praw przyznanych do
Systemu, poprzez wydawanie nowych edycji, informując o tym Licencjobiorców na swojej
stronie internetowej https://elbuz.com.
4.3.
Licencjobiorca zobowiązuje się do:
4.3.1.
Płacić za prawo dostępu do Systemu na zasadach określonych w niniejszej
Umowie.
4.3.2.
Korzystanie z Systemu wyłącznie w zakresie praw i w sposób przewidziany w
niniejszej Umowie.
4.4.
Licencjobiorca ma prawo:
4.4.1.
Wybierz wymaganą funkcjonalność Systemu przedstawioną na stronie
internetowej dostawcy SaaS, biorąc pod uwagę swoje potrzeby.
4.4.2.
Wystąpić do Dostawcy SaaS o wydanie aktu przyznającego prawo do korzystania
z Systemu.

5. PROCEDURA NADAWANIA UPRAWNIEŃ DO SYSTEMU

5.1. Licencjobiorca powinien zarejestrować się na stronie internetowej
https://elbuz.com, po czym zostanie utworzone osobiste konto Licencjobiorcy, a
Licencjobiorca otrzyma od Dostawcy SaaS pocztą elektroniczną login i hasło dostępu do
Systemu. Strony uznają to przeniesienie za początek okresu testowania instancji Systemu,
który może trwać maksymalnie czternaście (14) dni kalendarzowych.

5.2. W okresie próbnym Systemu, ale nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni
kalendarzowych, Licencjobiorca zleca zakup zwykłej (niewyłącznej) licencji Systemu poprzez:
wypełnienie formularza elektronicznego w osobistym biurze Systemu (menu Gabinet, Bilans,
zakładka Płatności).
5.3. Od momentu złożenia zamówienia zgodnie z punktem 5.2. niniejszej Umowy
uznaje się, że wyrażono zgodę na zakup zwykłej (niewyłącznej) licencji na System.
5.4. Procedura przyznawania uprawnień do Systemu:
Licencjobiorca, przed upływem maksymalnego okresu testowania kopii
5.4.1.
Systemu, albo nabywa prawa do korzystania z Systemu (licencja prosta (niewyłączna)) od
Dostawcy SaaS, uiszczając odpowiednią Opłatę Licencyjną, albo odmawia korzystania z
Systemu. Zrzeczenie się prawa do korzystania z Systemu następuje w przypadku nieuiszczenia
pierwszej Opłaty Licencyjnej lub naruszenia terminu płatności.
W przypadku zrzeczenia się prawa do korzystania z Systemu, Dostawca
5.4.2.
SaaS zablokuje Licencjobiorcy faktyczny dostęp do korzystania z Systemu i/lub zaprzestanie
umieszczania danych Licencjobiorcy na serwerze internetowym.
Po uiszczeniu opłaty licencyjnej Dostawca SaaS zapewnia Licencjobiorcy
5.4.3.
stały dostęp do Systemu na czas trwania opłaconego okresu rozliczeniowego. Początek
kolejnego okresu rozliczeniowego liczony jest od daty otrzymania przez Dostawcę SaaS
płatności od Licencjobiorcy zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRONY

6.1. Strony ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy zgodnie z procedurą ustanowioną w
prawie międzynarodowym i ustawodawstwie Ukrainy.
6.2. Licencjobiorca korzysta z Systemu na własne ryzyko. Dostawca SaaS nie ponosi
odpowiedzialności za przydatność Systemu do celów, do jakich jest on wykorzystywany.
6.3. Dostawca SaaS zapewni podstawowe bezpieczeństwo informacji dla danych
Licencjobiorcy w granicach określonych w zwykłych warunkach.
6.4. Dostawca usługi SaaS nie ponosi odpowiedzialności:
Za wszelkie działania podjęte przez Licencjobiorcę w związku z
6.4.1.
korzystaniem z Systemu.
Licencjobiorcy za szkody wszelkiego rodzaju poniesione przez
6.4.2.
Licencjobiorcę w związku z utratą i/lub ujawnieniem jego danych w celu uzyskania dostępu
do Systemu.

Licencjobiorcy za opóźnienia i przerwy powstałe bezpośrednio lub
6.4.3.
pośrednio z przyczyn pozostających poza uzasadnioną kontrolą Dostawcy SaaS.
Za jakość usług (w szczególności usług transmisji danych) wymaganych do
6.4.4.
obsługi Systemu, jeśli są one organizowane przez osoby trzecie niezaangażowane przez
dostawcę SaaS.
6.5. Licencjobiorca zgadza się, że:
Do pracy z Systemem użytkownik musi korzystać z oprogramowania
6.5.1.
(przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych itp.) i sprzętu (komputerów
osobistych, sprzętu sieciowego itp.) wyprodukowanego i dostarczonego przez osoby trzecie,
a dostawca SaaS nie ponosi odpowiedzialności za jakość ich pracy.
Żadne oprogramowanie nie jest wolne od błędów.
6.5.2.
W przypadku utraty danych spowodowanej działaniami Licencjobiorcy,
6.5.3.
odzyskiwanie danych odbywa się na wniosek Dostawcy SaaS. Odzyskiwanie danych wykonuje
się tylko wtedy, gdy jest to technicznie możliwe.

7. NADZWYCZAJNE OKOLICZNOŚCI

7.1. Strony są zwolnione z odpowiedzialności zarówno za częściowe, jak i całkowite
niewykonanie (lub nienależyte wykonanie) swoich zobowiązań wynikających z niniejszej
umowy, jeżeli takie niewykonanie (lub nienależyte wykonanie) zostało spowodowane siłą
wyższą (okolicznościami o niemożliwej do pokonania sile), a mianowicie: działaniem siły
wyższej, pożarem, powodzią, eksplozją, rozruchami społecznymi, strajkami, wojną, blokadą
lub embargiem, działaniami rządu lub innych władz publicznych oraz innymi zdarzeniami,
których Strony nie mogą
7.2. W przypadku wystąpienia siły wyższej, termin wykonania zobowiązań
wynikających z Umowy zostanie przedłużony proporcjonalnie do czasu trwania siły wyższej.
7.3. Jeżeli siła wyższa będzie trwać dłużej niż dwadzieścia (20) dni, każda ze Stron
będzie uprawniona do odmowy dalszego wykonywania swoich zobowiązań wynikających z
Kontraktu, w którym to przypadku żadna ze Stron nie będzie uprawniona do żądania od
drugiej Strony odszkodowania za wyrządzoną szkodę.
7.4. Strona, która stała się niezdolna do wypełnienia swoich zobowiązań
wynikających z Kontraktu z powodu siły wyższej, w ciągu dwóch dni powiadomi drugą Stronę
o początku wystąpienia takich okoliczności uniemożliwiających wypełnienie jej zobowiązań
umownych oraz w ciągu dwóch dni powiadomi drugą Stronę o ich zakończeniu.

8. ZAPEWNIENIE POUFNOŚCI

8.1. Strona ujawniająca - Strona, która ujawnia informacje poufne drugiej Stronie.
8.2. Strona Otrzymująca - Strona, która otrzymuje informacje poufne od innej Strony
8.3. Strony niniejszym postanawiają, że warunki niniejszej Umowy oraz wszelkie
informacje wymieniane przez Strony w trakcie zawierania, wykonywania i rozwiązywania
Umowy stanowią informacje poufne. W okresie obowiązywania niniejszej Umowy oraz przez
okres trzech (3) lat po jej zakończeniu Strona Otrzymująca zobowiązuje się nie ujawniać, bez
uprzedniej pisemnej zgody Strony Ujawniającej, żadnych informacji poufnych otrzymanych od
Strony Ujawniającej. Jeżeli jakiekolwiek informacje poufne zostaną ujawnione stronie trzeciej
za taką zgodą, Strona Otrzymująca ujawniająca takie informacje poufne stronie trzeciej musi
zapewnić, że strona trzecia zobowiązała się do zachowania poufności takich informacji na
warunkach podobnych do tych określonych w niniejszym rozdziale Umowy.
8.4. Strona Otrzymująca, która otrzymała jakiekolwiek informacje poufne, w tym
ustnie, pod warunkiem otrzymania od Strony Ujawniającej pisemnej informacji dotyczącej
poufności takich informacji, nie ujawni ich i będzie je traktować z taką samą starannością i
dbałością, z jaką traktuje swoje informacje o takim samym znaczeniu.
8.5. Informacje otrzymane przez Stronę Otrzymującą nie będą traktowane jako
poufne i, odpowiednio, Strona Otrzymująca nie będzie miała obowiązku zachowania
poufności w odniesieniu do takich informacji, jeśli spełniają one którąkolwiek z poniższych
cech
informacja jest publicznie znana w momencie jej ujawnienia;
8.5.1.
informacje te są przekazywane Stronie Otrzymującej z pisemną
8.5.2.
informacją, że nie są one poufne;
informacje te zostały uzyskane od osób trzecich zgodnie z prawem;
8.5.3.
informacje nie mogą być poufne w świetle prawa międzynarodowego.
8.5.4.
8.6. Strona Otrzymująca ma prawo do ujawnienia informacji poufnych bez zgody
Strony Ujawniającej:
profesjonalnych doradców (prawników, audytorów), pod warunkiem, że
8.6.1.
osoby te zobowiązały się do zachowania poufności informacji na warunkach podobnych do
określonych w niniejszej sekcji Traktatu lub są zobowiązane do zachowania poufności takich
informacji zgodnie z prawem międzynarodowym;
informacje są ujawniane zgodnie z prawem, innym aktem prawnym,
8.6.2.
aktem sądowym, pod warunkiem że Strona, która otrzymała informacje od drugiej Strony,
powiadomi ją uprzednio na piśmie i z potwierdzeniem potrzeby takiego ujawnienia.
8.7. W przypadku naruszenia poufności przez jedną ze stron, strona ta
zrekompensuje drugiej stronie rzeczywiste szkody w oparciu o wykonalny nakaz sądowy.

9. PROCEDURA ROZSTRZYGANIA SPORÓW

9.1. W przypadku jakichkolwiek sporów powstałych na podstawie lub w związku z
warunkami niniejszej Umowy, strony dołożą wszelkich starań, aby rozwiązać je w drodze
negocjacji.
9.2. Jeśli strony nie dojdą do porozumienia, takie spory i nieporozumienia będą
rozstrzygane przez sąd w siedzibie dostawcy SaaS (Kharkov, Ukraina) w sposób określony
przez obowiązujące prawo Ukrainy.
9.3. Prawem właściwym dla niniejszego Traktatu jest prawo Ukrainy.

10. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

10.1. Umowa wchodzi w życie z chwilą pełnej i bezwarunkowej akceptacji Umowy
przez Licencjobiorcę - uiszczenia opłaty licencyjnej za prawo do korzystania (licencja zwykła
(niewyłączna)).
10.2. Okres obowiązywania niniejszej Umowy jest równy liczbie okresów
rozliczeniowych. Przedłużenie okresu obowiązywania niniejszej Umowy odbędzie się zgodnie
z procedurą określoną w punkcie 3.4 niniejszej Umowy. 3.4. niniejszej Umowy.

11. ROZWIĄZANIE UMOWY
11.1. Strony mają prawo do wcześniejszego rozwiązania niniejszej Umowy za
obopólną zgodą wyrażoną na piśmie.
11.2. W przypadku naruszenia przez Licencjobiorcę warunków niniejszej Umowy,
Dostawca SaaS ma prawo do jednostronnego rozwiązania Umowy i powiadomi o tym Stronę
naruszającą warunki Umowy, wysyłając zawiadomienie na adres e-mail Licencjobiorcy
wskazany podczas rejestracji na stronie internetowej.
11.3. Licencjobiorca może jednostronnie rozwiązać umowę w dowolnym czasie za
wypowiedzeniem złożonym Dostawcy SaaS z wyprzedzeniem 15 (piętnastu) dni
kalendarzowych przed planowaną datą rozwiązania umowy. Oświadczenie o rozwiązaniu
umowy jest przesyłane drogą elektroniczną na adres e-mail: e-special@elbuz.com.
12. INNE WARUNKI

12.1. Strony uzgodniły, że przy wykonywaniu (zmianie, uzupełnianiu, rozwiązaniu)
niniejszej Umowy podpisy przedstawicieli Stron oraz ich pieczęcie mogą być składane za
pomocą faksymile, kopiowania mechanicznego lub innego, elektronicznego podpisu
cyfrowego lub innego analogu podpisu odręcznego kierownictwa i pieczęci organizacji. Strony
przyjmują do wiadomości, że aneksy do Kontraktu podpisane i wykonane w sposób określony
w niniejszej klauzuli będą miały moc prawną i będą wiążące dla Stron.
12.2. Niniejsza Umowa została sporządzona w oryginałach, po jednym dla każdej ze
Stron, które mają taki sam skutek prawny.
12.3. Wszelkie załączniki, zmiany i uzupełnienia do niniejszej Umowy stanowią jej
integralną część i są prawnie wiążące, jeżeli zostały sporządzone w formie pisemnej i
podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Stron.
12.4. Strony uznają wiadomości elektroniczne z załączonymi kopiami dokumentów,
wysyłane z adresów elektronicznych wskazanych w niniejszej Umowie, za dokumenty
równoważne dokumentom sporządzonym na papierze i podpisanym własnoręcznym
podpisem Stron, i będą akceptowane jako dowody pisemne w momencie ich przedstawienia
(ponieważ tylko Strony i osoby przez nie upoważnione mają dostęp do odpowiednich środków
komunikacji - adresów poczty elektronicznej wskazanych w niniejszej Umowie). W przypadku
przedstawienia dowodu wystarczające jest przedłożenie wydrukowanej wiadomości
elektronicznej, załączonego do niej dokumentu, podpisanego i opatrzonego pieczęcią Strony
przedstawiającej dowód. Każda ze Stron uzyskuje dostęp do poczty elektronicznej za pomocą
hasła i zobowiązuje się do zachowania jej poufności. Za moment otrzymania wiadomości email uznaje się dzień i godzinę wysłania takiej wiadomości do którejkolwiek ze Stron.
12.5. Strony uzgodniły, że podpis własnoręczny, faksymile, podpis elektroniczny,
kopia podpisu osoby upoważnionej do podpisania niniejszej Umowy ma taki sam skutek
prawny w odniesieniu do niniejszej Umowy, umów dodatkowych i Załączników do nich oraz
dokumentów istotnych dla jej wykonania, zmiany lub rozwiązania (w tym Aktu Udzielenia
Dotacji).
12.6. Za zgodą stron niniejsza Umowa może zostać sporządzona w formie pisemnej
i przesłana Licencjobiorcy do podpisu pocztą lub elektronicznie za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
12.7. Przyjmując niniejszą ofertę, Licencjobiorca wyraża zgodę i upoważnia do
przetwarzania swoich danych osobowych zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.
12.8. Strony zapoznały się z tekstem niniejszej umowy, a jej treść jest dla nich jasna.
12.9. Wzajemne stosunki Stron nieuregulowane niniejszą umową są regulowane
obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy i prawem międzynarodowym.
12.10.Unieważnienie lub stwierdzenie nieważności części Umowy nie pociąga za sobą
unieważnienia lub stwierdzenia nieważności Umowy jako całości.

13. WYMAGANIA
Dostawca SaaS

Pochernin Valery Viktorovich
Adres: Ukraina, Charków, 61166 Aviatsionnaya Street, 63, sq. 1.
Certificate of State Registration No. 989327/248000000108791, Taxpayer
Identification Number 2917809056.
E-mail: jumpersys@elbuz.com
Strona internetowa: https://elbuz.com

