Dzierżawa stanowiska wystawowego na Międzynarodowych Targach
Turystycznych we Wrocławiu w dniach 23-25 lutego 2018r.
„Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza
polsko – niemieckiego” Nr projektu: PLSN.01.01.00-02-0018/16-00

wzór
UMOWA

Zawarta w dniu……………….2018r. w Pieńsku pomiędzy:
1. Gminą Pieńsk, ul. Bolesławiecka 29, 59-930 Pieńsk, woj. Dolnośląskie, NIP 615-18086-77 działająca w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz:
1) Gminy Zgorzelec, ul. Tadeusza Kościuszki 7; 59-900 Zgorzelec, NIP 615-180-86-54,
2) Powiatu Żarskiego, al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary, NIP 928-174-25-18,
3) Miasta Zgorzelec, ul. Bolesława Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec, NIP 615-179-40-18,
4) Gminy Pieńsk, ul. Bolesławiecka 29, 59-930 Pieńsk, NIP 615-180-86-77,
5) Nadleśnictwa Lipinki, ul. Budowlanych 21, 68-200 Żary, NIP 928-000-85-26,
w imieniu której działa: Jan Magda Burmistrza MiG Pieńsk, przy kontrasygnacie
Doroty Kozłowskiej- Skarbnika Gminy, zwaną w tekście umowy „Najemcą",
a
2. …………………………………………………………………..……………………………
…………………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej „Wynajmującym"
§1
Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem/zarządcą w/w obiektu.
§2
Wynajmujący oddaje w najem Najemcy stanowisko wystawowe w celu organizacji wystaw
związanych z targami branży turystycznej w ramach projektu „Przygoda z Nysą zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko – niemieckiego – etap IV”, nr projektu:
PLSN.01.01.00-02-0018/16-00
§3
Najemca zobowiązuje się wykorzystywać wynajmowane stanowisko wystawowe od dnia
…………….do dnia………………...2018r.

§4
Najemca oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem wynajmu i korzystania z obiektu oraz
zobowiązuje się do zapoznania pozostałych osób towarzyszących pokazom z regulaminem
oraz z zasadami korzystania z obiektu. Najemca sprawuje nadzór nad przestrzeganiem
obowiązującego regulaminu hali oraz nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa podczas
trwania wynajmu. Najemca bierze pełną odpowiedzialność za osoby towarzyszące
związane z wystawami, przebywające na hali.
§5
Najemca zobowiązuje się podczas trwania wynajmu do ochrony stanowiska i sprzętu przed
dewastacją. Najemca bierze pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody
z własnej winy, zniszczony sprzęt lub urządzenia powstałe podczas trwania wystaw.
Wynajmujący zastrzega sobie prawo obciążenia Najemcy kosztami za zniszczenie sprzętu
lub wyposażenie hali w kwocie do wysokości wartości odtworzeniowej zniszczonego
wyposażenia.
§6
Wynajmujący zobowiązuje się zapewnić na czas wynajmu pełny dostęp do infrastruktury
zewnętrznej i wewnętrznej obiektu, sprawować całodobową ochronę zewnętrzną
i wewnętrzną podczas trwania wystaw.
§7
Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na hali tylko pod opieką dorosłych.
§8
Najemca zapłaci Wynajmującemu opłatę za trzydniowy wynajem stanowiska wystawowego
w wysokości ……………….zł brutto, (słownie złotych:……………………….. 00/100), płatne
przed rozpoczęciem wynajmu na podstawie faktur końcowych, które zostaną wystawione
w jednakowej wysokości dla:
1.Gminy Łęknica, ul. Żurawska 1, 68-208 Łęknica, NIP 9282076271,
2.Gminy Zgorzelec, ul. Tadeusza Kościuszki 7, 59-900 Zgorzelec, NIP 6151808654,
3.Powiatu Żarskiego, ul. Al.Jana Pawła II 5, 68-200 Żary, NIP 9281742518,
4.Miasta Zgorzelec, ul. Bolesława Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec, NIP 6151794018,
5.Gminy Pieńsk, ul. Bolesławiecka 29, 59-930 Pieńsk, NIP 6151808677,
6.Nadleśnictwa Lipinki, ul. Budowlanych 21, 68-200 Żary, NIP 9280008526.
§9
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia .............................. r. do dnia .............................. r.
§ 10
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11
W przypadku rażącego łamania regulaminu korzystania z wynajmu hali każda ze stron ma
prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy.

§ 12
Umowę sporządzono w siedmiu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

Wynajmujący

Najemca

