UMOWA O SWIADCZENIE UST,UG HOTETOWYCH

Nr
zaw arta w dniu ..................... pomi gdzy:

Uniwersytetem Warszawskim, uL Krakowskie Przedmie6ci e 26 /28, 00-927 Warszawa, NIP:
5250011266, reprezentowanym przez
Zarz4du Samorz4du Student6w Uniwersytetu Warszawskiego, na podstawie Upowa2nienia
JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego

z

....................................,zwanym dalej ZLECENI0DAWC,{

a

.......(nazwa firmy) z siedzibq w ...................
(adres siedziby firmy),
wpisanym do rejestru przedsiqbiorc6w Krajowego Rejestu Sqdowego pod numerem
REGON:........................, NIP:...........................reprezentowanym przez:
zwanym dalej ZLECENIOBIORC-{.
s1

Przedmiotem
uczestnik6w

umowy

jest

Swiadczenie

uslug

hotelowych

dh

s2

Zleceniobiorca o6wiadcza, 2e posiada tytul prawny

dysponowania miejscami nochgowymi w
w ...............................,......(miejscowo6tl, zwanym

w

postaci

........................... do
[nazwa o6rodkaJ

dalej ,,OSrodkiem."

s3

1.

Zleceniobiorca zobowiqzuje sig do zapewnienia Zleceniodawcy ................. miejsc noclegowych
z wv2vwieniem*
w okresie od ....................... do................... dla uczesurik6w proiekur.

2.

Pokoje/domki- bqd4 wyposaZone w

w pokojach/domkach- typu

3. W

ramach wynagrodzenia Zleceniobiorca udostQpni
Zleceniodawcy

bez ograniczefi czasowych

s4
Srony ustalaj4 cenq za dobq w wysokoSci ....................... (slownie: ...............................,..............1
zl brutto za 1 osobg.

2. Szacunkowe

wynagrodzenie

fslownie:

dla Zleceniobiorcy

wynosi

zl
zl) brutto

i zostalo ustalone na podstawie oferty Zleceniobiorcy, stanowiec ej zal. I do niniejszej umowy,
a calkowite rozliczenie bqdzie wynikalo z faktyczne j liczby uczesbrik6w korzystajqcyci
z uslug hotelouych.
*nicpotrzebnc skreSlii

Zaplah za v'tykonanq uslugq nast4pi przelewem na rachunek Zleceniobiorcy
(nr ....................
....... ) w terminie 21 dni od dorgczenia
faktury dla Zleceniodawcy.
ss

L

W dniu

roku

przedstawiciele Zleceniodawcy dokonajA protokolarnego
przekazania pomieszczefi przedstrwiciebm Zleceniobiorcy.

W dniu

.. roku przedstawiciele Zleceniobiorcy dokonaj4 protokolarnego
przekazania po mieszczefi przedstawicielom Zbceniodawcy.

3.

Protokoly, o kt6rych mowa

w ust.

1i

2 bqdq stanowi6 jedynie podstawq ewentralnych

roszczeri odszkodowawczych Zhceniobiorcy do Zbceniodawcy z grtulu powstalych szk6d

Uprawnionymi do odbioru

5.

i

przekazania pomieszczeri przedstawicielami Zleceniodawcy

Zhceniodawca nie ponosi odpowiedzialno6ci za normalne zuLycie pomieszczef, sprzQtu i
urz4dzeri wynikajqce z prawidlowej ekspbaacji.
s6

Zbceniobiorca, bez zgody Zbceniodawcy, nie mo2e przenieSi wierzytelnoSci wynikaj4cych z tej
umowy na osobg tzeciE oraz dokonywa6 potecef.
s7
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajq pisemnego aneksu pod rygorem niewa2noSci.
s8

W sprawach nieuregulowanych niniejsz4 Umowq majA zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy - Prawo Zam6wief Publicznych.
se
Wszelkie spory wynikle z niniejszej umowy bqd4 rozstrzygaly wla6ciwe sEdy dla Zleceniodawcy.
s10
Umowq sporzqdzono w dw6ch jednobrzmiEcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze ston.

s11
Umowg zawarto w t'ybie art. 4 pkt

I

ustawy

-

Prawo zam6wieri publicznych.

Zleceniobiorca

Zleceniodawca

P

*niepotrzebne skreSlic
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