Załącznik nr 3 do Zasad najmu wyposażenie
Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej

UMOWA NAJMU

zawarta w dniu ……………………………………r w Jerzmanowej pomiędzy :
Gminnym Centrum Kultury w Jerzmanowej z siedzibą w Jerzmanowej, ul. Głogowska 8, 67-222
Jerzmanowa, zwanym w dalszej treści umowy „Wynajmującym”, reprezentowanym przez: dyrektora
- Barbarę Reszczyńską,
a
Panem/Panią ………………………………….. zamieszkałym/ą
w………………………………………………..,
posiadającym/ą dowód osobisty o serii ……………………………………………., zwanym/ą w dalszej treści
umowy „Najemcą”
o następującej treści:

1.
2.

3.
4.

§1
Wynajmujący oświadcza, że ma prawo dysponowania najmowanym wyposażeniem,
stanowiącym jego własność.
Przedmiotem umowy jest najem:
1) …………………………………………………………….w ilości ……………………szt.
2) …………………………………………………………….w ilości ……………………szt.
Wynajmujący oddaje w najem Najemcy przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 2 od dnia
………………………………………………….. do dnia ……………………………………………
Najemca oświadcza, że zapoznał się z „Zasadami najmu wyposażenie Gminnego Centrum
Kultury w Jerzmanowej” i akceptuje treść.

§2
1. Najemca przyjmuje do użytku przedmiot najmu z obowiązkiem zwrotu w stanie
niepogorszonym.
2. Najemca zobowiązany jest używać przedmiot najmu zgodnie z jego przeznaczeniem i nie
dokonywać jego napraw lub przeróbek bez wiedzy i zgody Wynajmującego.
§3
1. Za najem przedmiotu najmu , o którym mowa w § 1 ust. 2 Najemca zapłaci Wynajmującemu
należność w kwocie ……………………… zł brutto (słownie: ………………………………..złotych).

2. Należność wnosi się po dokonaniu zwrotu wyposażenia w terminie 7 dni na podstawie
wystawionej przez Wynajmującego faktury.
3. W przypadku przedłużenia terminu najmu wyposażenia Wynajmujący naliczy dodatkową
opłatę stanowiącą 20% stawki wynikającej z wykazu opłat, ustalonej za każdy dzień zwłoki.

1.

2.
3.
4.

§4
Najemca nie może powierzyć lub oddać przedmiotu najmu osobie trzeciej do używania lub
w podnajem i jest zobowiązany do jego zabezpieczenia przed zniszczeniem, uszkodzeniem i
kradzieżą.
Najemca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za zaginięcie lub uszkodzenie przedmiotu
najmu od chwili jego odbioru do momentu jego zwrotu Wynajmującemu.
Kradzież lub dewastację Najemca ma obowiązek bezzwłocznie zgłosić organom ścigania
i powiadomić o tym fakcie Wynajmującego.
W przypadku stwierdzenia zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży wyposażenia szkoda
zostanie naprawiona przez GCK, a Najemca zostanie obciążony kosztami naprawy
wyposażenia lub jego zakupu, według wartości ustalonej na podstawie aktualnych cen
rynkowych.

§5
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§6
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
§7
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
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