UMOWA O SWIADCZENIE USI,UG HOTELOWYCH

Nr
zaw arta w dniu ..................... pomiQdzy:

Uniwersytetem Warszawskim, ul Krakowskie Przedmie6cie 26/28, 00-927 Warszawa, NIP:
5250017266, reprezentowanym przez
Zarz4du Samorzqdu Student6w Uniwersytetu Warszawskiego, na podstawie Upowa2nienia
f

M Rektora Uniwersytetu Warszawskiego

z

....................................,2wanym dalej ZLECENI0DAWCA

............

(imiq i nazwisko) zam.
prowadzqcq/ ym dzialalnoS6 gospobrcz4 pod nazwq
NIP:

..................

Pesel:..................,

REGON:

zwan4fym dalej ZLECENIOBIORCA.

s1

Przedmiotem
uczest1ik6w

umowy

j

est

uslug

Swiadczenie

hotelowych

dla

s2

Zleceniobiorca o5wiadcza, 2e posiada rytul prawny

dysponowania miejscami noclegowymi w
w ................,.....................(miejscowo6i), zwanym

w

postaci

........................... do
(nazwa o6rodka)

dalej ,,O6rodkiem."

s3

1.. Zleceniobiorca zobowiEzuje siq do zapewnienia Zleceniodawcy ................. miejsc noclegowych
w pokojach/domkach. typu
z wy2ywieniem.
w okresie od ....................... do...

2.

Pokoje/domki. bqdq wyposa2one w

3. W

ramach wynagrodzenia Zbceniobiorca
Zleceniodawcy

udostqpni

bez

ograniczeri czasowych

s4

1.

Strony ustalajq cenq za dobg w wysoko5ci ....................... (slownie:
zl brutto za 1 osobq.

2. Szacunkowe wynagrodzenie

dla

Zleceniobiorcv

....................1

wvnosi

ZT

fs]ownie:
z]) brutto
i zostalo ustalone na podstawie oferty Zleceniobiorcy, stanowiqcej zal. L do niniejszej umowy,
a calkowite rozliczenie bgdzie wynikalo z faktycznej liczby uczesu:lik6w korzystaj4cych
z uslug hotelowych.

3.

Zaplaa za wykonanq uslugq nastqpi przelewem na rachunek Zleceniobiorcy
(nr....................
... ... ... . .. . ..) wterminie 21 dni od dorqczenia
faktury dla Zleceniodawcy.
..

*nieDotrzebne

skre(lii

.

ss
'l

W dniu

roku przedstawiciele Zleceniodawcy dokonajq

protokolarnego

przekazania pomieszczef przedstawiciebm Zleceniobiorcy.
2.

W dniu

.. roku

przedstawicieb Zleceniobiorcy dokonajE protokolarnego
przekazania pomieszczefi przedstawiciebm Zleceniodawcy.

Protokoly, o kt6rych mowa

w ust. 1 i 2 bqdq stanowi6 jedynie podstawg ewentualnych

roszczefi odszkodowawczych Zleceniobiorcy do Zleceniodawcy z tytulu powstalych szk6d
4.

Uprawnionymi do odbioru

5. Zleceniodawca

i

przekazania pomieszczeri przedstawicielami Zleceniodawcy

nie ponosi odpowiedzialnoici za normalne zuLycie pomieszczeh, sprzeul i

urzqdzef wynikaj4ce z prawidlowej eksploatacji.
s6
Zleceniobiorca, b ez zgody Zbceniodawry nie mo2e przenieS6 wierzytelnoSci wynikajEcych z tej
umowy na osobq tzeci4 oraz dokonywa6 poreceri.
s7
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj4 pisemnego aneksu pod rygorem niewa2noSci.
sB

W sprawach nieuregubwanych niniejsz4 Umow4 majE zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy

-

Prawo Zam6wierl Publicznych.
se

Wszelkie spory wynikle z niniejszej umowy bqdq ro zstzygaly wlaSciwe sqdy dh Zbceniodawcy.

s10
Umowq sporzqdzono w dw6ch iednobrzmi4cych egzemphrzach po iednym dla ka2dej ze sffon'

s11
Umowe zawarto w u:ybie art. 4 pkt 8 ustawy

- Prawo zam6wieri publicznych.

Zbceniobiorca

Zleceniodawca
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