UMOWA O ORGANIZACJ4 IMPREZY

zawarta

..........

roku w Warszawie pomiQdzy:

Uniwersytetem Warszawskim, ul. Krakowskie PrzedmieScie 26/28, 00-927
Warszawa,

N

lP:

525

00

1. 1

66, reprezentowanym przez

Zarzqdu Samorz4du Student6w
podstawie Upowa2nienia JM Rektora

Uniwersytetu
Uniwersytetu
Zleceniodawc4,
zwanym dalej

na
z ......................

Warszawskiego,
Warszawskiego

2

a
I\I

zamieszkalym

w

I

D.

dzialaj4cym

.................................,

pod

firmq

..........., na podstawie zaSwiadczenia
ul. .........................
o wpisie do ewidencji dzialalno6ci gospodarczej nr ......... z dnia ....................................
roku, REGON:
zwanym dalej Zleceniobiorcq.

s1

1.
2.

Zleceniobiorca jest organizatorem imprezy, o kt6rej mowa w$ 2 ust. 1.
Zleceniobiorca oSwiadcza, Le posiada tytul prawny w postaci
do dysponowania
przy ulicy
lokalem

3.

Zleceniobiorca odpowiada za zapewnienie bezpieczefstwa imprezy, o kt6rej
mowaw$ 2 ust. l..

1.

Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje zlecenie organizacii imprezy
zamknigtej/orwartej* w pomieszczeniu klubowym dla.......... os6b od godziny
................. roku
roku do
dla uczestnik6w imprezy o charakterze kulturalno-integracyjnym pod nazwq

s2

godziny

zwanei dalej imprezq, kt6rej organizatorem jest

2.

Zleceniobiorca zobowiqzuje

siQ zapewni6: obslugq

muzycznE
imprezy/obslugg ba16w i sprzeda2 napoj6w/ochronq lokalu podczas trwania
imprezy* w ramach ceny, o kt6rej mowa w $ 4 pkt. 1.

s3

1.

1.

Zleceniobiorca ponosi koszty Srodk6w potrzebnych do zapewnienia
bezpieczerisrwa, oSwietlenia, nagloSnienia i sprzqtania pomieszczefi, o
kt6rych mowa w S 2 ust. 1, w czasie trwania imprezy, w ramach ceny, o kt6rei
mowaw$ 4 pkt. 1.

Calkowity koszt

s4

zlecenia wynosi

fslownie:
brutto,
umowy.
zal.
1do
niniejszej
podstawie
stanowiqcego
kosztorysu,
ustalony na
2. Zaplata za wykonanq usluge nast4pi przelewem na rachunek Zleceniobiorcy
....................)

*niepotrzebne skreSlii
ZSS UW - umowa o organizacjq imprezy 24.10.2016

zl

ss

1.
2.
2

Zleceniobiorca zobowiqzuje siq do otwarcia lokalu celem wprowadzania
go6ci na imprezq o godz........... w dniu imprezy.
Strony uzgadni aj4,2e impreza ma charakter zamkniqty/otwarty*.
Zleceniobiorca zastrzega sobie w uzasadnionych wypadkach, ze wzglgd6w
bezpieczeristwa i w uzgodnieniu z przedstawicielem Zleceniodawcy
do nie wpuszczenia okreSlonych os6b.

t.
2.

s6
Strony zobowiqzujq siq do zachowania w poufno5ci warunk6w niniejszej
umowv.
Osobami do kontakt6w bqd4 :
1) ze strony Zleceniobiorcy
e-mail:
tel.
2) ze strony Zleceniodawcy
tel.
e-mail:

s7
Zleceniobiorca, bez zgody Zleceniodawcy, nie mo2e przenie66 wierzytelno5ci
rvynikaj4cych z tej umowy na osobg trzeciq oraz dokonywa6 potracefi.

s8

W sprawach nie uregulowanych niniejszq umowE stosuje sig przepisy Kodeksu
Cywilnego.

se
Wszelkie spory wynikle z niniejszej umowy bqd4 rozstrzygaly wla6ciwe s4dy.

s10
Umowq zawarto w trybie art. 4 pkt B ustawy

Umowq sporzqdzono

w

-

Prawo zam6wief publicznych,

s11

dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym

dla ka2dej Strony.

Zleceniodawca

aiska

*niepotrzebne skreSli6
ZSS UW - umowa o organizacjg imprezy 24.1,0.2016

Zleceniobiorca

ZALACZNTK

1- KOSZTORYS

Stronq nale2y przygotowa6 samodzielnie i dol4czyi do
niniejszej umowy. Powinna zawierai dokladny kosztorys
otrzymany

o

d Kontrah enta.

*niepotlzebne skreSli6
ZSS UW - umowa o organizacjq imprezy 24.L0.2016

