UMOWA
zawallta w dniu 2016-06-10 w Rybniku pomigdzy:
Obec Nova Bystrica, Nova Bystrica c 65?, ICO: 00314145, DIC 2020553150
reprezentow any przez Ing. Jozef Balacin,
zwarym w dalszej czgrici umowy Zeceniodawc4
a

Estrada Rybnick4 Sp. z o.o., z siedzib4: 44-251 Rybnit uL Wolnz242
bgd4c4 platnikiem VAT o nrNIP: 642-318-18-80'
reprezentow anq przez Pana Woj ciecha Lala - dyrektor finansowy
zwan4 w dalszej cz$ci umowy , Wynajm uj4cym "

'

Par'l

zeceniod.iawca oswiadcz4 D jest organizatorem
w dniach 24 do25 e'erwca20l6 roku.

imprery

w

miejscowosci Nova Bystric4

par.2
Zeceniobiorca zobowiguje sig na zlecenie Zeceniodawcy do obslugi imprezy, o kt6rej mowa w paf l
obejmujqcej realizacjg tedtniczt4 imprezy:
1. Wynqjem, montaz, dqnontaz estrady - poldium o w;rniarach 8x10m dniach 24iE czerwca 2016,
2. Wynajem, monEa demontaz hali namiotowej - stan o wymiarach 15x40 m w dniarh 74 i25 czErwcL20l6'
3. Wpajem, montaz, d€montaz podlogi do tarica - podlaha k tancu owymiarach 10x15 mwdniadt24i
25

czqwa

2016

Par'3
Zleceniodzw

1.

a

zobowi4zuje sig do:

Zapewnienia i'umoi:liwienia dojazdu bezposredrio pod halg samochodu cigizrowego_ zawierajqcego
elem€flty do montazu estrady i hali namiotowej v celu wyladunku , tak, by wjazd i wyjazd mdgl sig odbyi
bez

wzgl$u

na

warunki atmosferyczre,
, ekipa przeladunkowa zar6wno przed jak i po koncercie),

3.

4.

pozycje ? i 8 niniejszego paragrafu dotycz4 r6wnie2 dsnontatu elernent6w okre$lonych w tych punktad,
oddania estrady w stanie w jakim zosta.ly w1po;{czone, aw

Par'4
W zamian, za ustalony w par.2 przedmiot zlecenia, Zleceniodawca zobowi4zuje siq na rzeczZleceniobiorcy
do wyplacenia kwof 850,00 EURO netto, plus nalezny podatek VAT - 23o/o, t1. 1045,50 zl. brutto,
slownie:jedor tysiqc czterdzie$ci pig6 EURo,50 Euro cent6w, przelewem do dnia 2016-08-31.
par.5

W ptzypadku odwolania

imPrezY:
ptzyczyn lez4cych po stronie zleceniodawcy, zleceniobiorcy pzysluguj e wlmagrodzenie okre.{lone w
par.4 w calo6ci,
na slqrtek okoliczno5ci, za kt6r e zadna ze stron nie ponosi o dpowiedzialno Sci, kazd4 ze stron obci4za
sig kosztam i faktycmie poniesionymi,
z przycz:yn leZ4cych po stronie zleceniobiorcy, deceniodawcy pzysluguje wynagrodzenie okreSlone w

t. i

2.
3.

oar.4

w caloSci.

par' 6
niezachowania postarowied par.3 nini{szej umowy'

Par'7

W

sprawach nie

uregulow

umow4

z

Par'8
sowanie m{q pflepisy Kodeksu Cywilnego'

par.9

Spory mogqce wYnikrqi

z realiz i

umowy bgdq wzsvyglr''e przez Sqd

Rejono

Rybniku.
par.10

Umowg spisano

E5

f.l

lP

w

jednym dla kazdE ze ston'
dnr6ch jetlnobrzrnQcych egzfjmpl^Pja|ch ,po

w

