
 

 

Załącznik nr 3  

do zapytania ofertowego 

 

                           

 

Umowa ��������. 

 

 zawarta w dniu ����������.. w Dobrzyniu nad Wisłą pomiędzy: 

 �������������������.., NIP: ����������.,  

zwanym dalej Wynajmującym reprezentowanym przez: 

 ��������������������������������.. 

                                                                                                    a 

 

Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe z/s                            

w Dobrzyniu n/ Wisłą  ul. Szkolna 4, 87 – 610 Dobrzyń n/Wisłą, NIP: 466 034 22 00                                 

zwanym dalej Najemcą reprezentowanym przez: 

���������������������.. 

 

& 1 

 

Wynajmujący oddaje Najemcy do używania ������������������.. wraz z 

zapleczem socjalnym   i kuchennym,  z   przeznaczeniem na organizację „ Festiwalu Smaku” 

��������������������.....zwany dalej przedmiotem najmu. 

 

& 2 

Najemca zobowiązuje się: 

1)  do użytkowania przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami prawidłowej       

eksploatacji, 

2)  nie podnajmowania osobom trzecim przedmiotu najmu do użytkowania, 

          

& 3 

 

1. Strony ustalają  łączną wysokość należności z tytułu umowy na kwotę ����������. 

(słownie: ����������������������������������������..) 

2. Należność, o którym mowa w ust. 1 zostanie uregulowane przelewem na rachunek bankowy 

Wynajmującego o numerze 

�����������������������������������, na podstawie faktury 

VAT wystawionej przez Wynajmującego, dostarczonej do siedziby Zamawiającego w terminie 7 dni od 

zakończenia imprezy. 

& 4 

Umowa zostaje zawarta na dzień 27 kwietnia 2017 r. Lokal zostanie udostępniony w tym dniu w 

godzinach: �..................................... . 

 

& 5 

 



Najemca wyznacza do współpracy z Wynajmującym swojego przedstawiciela w osobie  Pani Marzeny 

Kowalskiej, z którą uzgadniane będą telefonicznie lub mailowo wszystkie szczegóły dotyczące 

przedmiotu umowy. 

 

 

 

& 6 

 

Po zakończeniu najmu Najemca obowiązany jest zwrócić przedmiot najmu w stanie niepogorszonym 

ponad wynikający z normalnej eksploatacji 

 

 

& 7 

 

Wynajmujący oświadcza, że posiada wszelkie wymagane przez prawo zezwolenia na prowadzenie 

działalności będącej przedmiotem umowy, oraz profesjonalnie zajmuje się świadczeniem usług 

będących przedmiotem umowy, w tym posiada wiedzę, doświadczenie, niezbędne atesty, 

ubezpieczenie OC umożliwiające realizację przedmiotu umowy. 

& 8 

 

 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 

                                                                                     

                                                                                                      

& 9 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowania będą mieć przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

                                                                                            

& 10 

 

Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej umowy jest Sąd 

Rejonowy w Lipnie. 

 

& 11 

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Wynajmującego, jeden dla 

Najemcy. 

 

 

               Najemca                                                                                                       Wynajmujący        

 

 

 

 

 


