
UMOWA  

 

 Zawarta w dniu ……………………… pomiędzy: 

Staszowskim Ośrodkiem Kultury z siedzibą w Staszowie 

adres: ul. Parkowa 6, 28 – 200 Staszów   NIP - 866-10-09-456 

reprezentowanym przez: 

Katarzynę Ciepielę – Dyrektora 

zwanym dalej Wynajmującym 

a 

………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………,  

którą reprezentuje:  

……………………………………………………………………………………………….. 

zwanym dalej Najemcą. 

 

 

§ 1 

1. Wynajmujący  oświadcza, że w dniu 18 sierpnia 2019 r. w godz. 13.30 – 1.00 

(19.08.2019r.)  odbędzie się w Staszowie  impreza pod nazwą „Dzień Chleba – 

smaki naszych dziadków ” połączona z Miejsko – Gminnym Świętem Plonów, 

zwana dalej Imprezą, której jest organizatorem. 

2. Wynajmujący  oświadcza, że jest uprawniony do składania oświadczeń,                               

a w szczególności zawierania umów związanych z Imprezą.  

3. Organizator oświadcza, że dysponuje wszelkimi zgodami, pozwoleniami oraz 

zezwoleniami niezbędnymi do zorganizowania Imprezy. 

 

§ 2 

Wynajmujący zapewnia Najemcy:  

a) miejsce  na kompleksową obsługę gastronomiczną w/w imprezy plenerowej 

(gastronomia ciężka i lekka wg załączonej oferty przez Najemcę)  

b)  dostęp do energii elektrycznej – ………………………………kW 

 

 



§ 3 

Najemca zobowiązuje się do otrzymania wszelkich zezwoleń niezbędnych do sprzedaży 

oferowanych towarów i prowadzenia działalności gastronomicznej podczas trwania imprezy. 

 

§ 4 

Najemca nie wnosi sprzeciwu na udział podczas imprezy wystawców ze stoiskami                  

z produktami lokalnymi np. pieczywo z zakładów piekarniczych, pajda chleba ze smalcem, 

miodem, dżemem, sery,  nalewki - miodule, miody pitne itp. 

 

§ 5 

1. Strony określają opłatę za usługi wskazane w §2 w wysokości ……………………… 

netto (słownie: ………………………………………………………………. złotych 

netto), do podanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. 

2. Opłata, o której mowa powyżej zostanie zapłacona przez Najemcę przelewem na 

konto PKO BP SA o. Staszów  13 1020 4926 0000 1202 0158 7831  w dwóch 

wpłatach: 

- I wpłata 50% oferowanej kwoty do dnia 20 lipca 2019 r. 

- II wpłata 50% oferowanej kwoty do dnia 24 sierpnia 2019 r. 

 

§ 6 

Osoby odpowiedzialne na prawidłowe wykonanie warunków umowy: 

- ze strony Wynajmującego - Krystyna Bednarska tel. 15 864 41 12 wew. 23 

- ze strony Zamawiającego - …………………………………………..  

 

§ 7 

1. Umowa obowiązuje w całej treści od daty podpisania. 

2. W przypadku niewykonania, nienależytego wykonania umowy lub odstąpienia od 

umowy przez Najemcę, a także odstąpienia przez Wynajmującego od umowy z 

przyczyn zawinionych przez Najemcę, Najemca zapłaci Wynajmującemu tytułem kary 

umownej kwotę w wysokości 30 % wartości przedmiotu umowy. 

3. Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna względem drugiej strony w przypadku gdy 

do niewykonania umowy dojdzie na skutek okoliczności siły wyższej, zdarzeń 

losowych, lub innych okoliczności niezależnych od woli którejkolwiek ze stron, 

którym nie można było zapobiec. 



 

§ 8 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy winny być dokonane                            

z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie będą miały zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego i innych obowiązujących w tym zakresie ustaw. 

3. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w 

polskiej wersji językowej, z których jeden otrzymuje Najemca, a drugi Wynajmujący. 

 

 

 

Najemca        Wynajmujący 

 

 


