ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 32/R/07 REKTORA Z DNIA 30 maja 2007 roku


U M O W A  N A J M U   NR …………

zawarta w dniu …………………  r. pomiędzy

Uniwersytetem Gdańskim z siedzibą w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego 1a, reprezentowanym przez:

mgr Piotra Żerko		-	Kanclerza,

zwanym w dalszej części umowy „Wynajmującym”						
a

……………………………………z siedzibą w …………….., kod ……………. przy ul. ………………….. działając(ą)ym na podstawie ……………………., NIP……….......... reprezentowaną(ym) przez:

…………………………………………., 

zwaną(ym) w dalszej części umowy „Najemcą”

  §1
Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem wymienionego w §2 budynku i posiada prawo do dysponowania nim w czasie trwania niniejszej umowy.

  2
Przedmiotem umowy najmu są następujące pomieszczenia mieszczące się w budynku Wydziału ……………………., ul. ………………….., w ……………………przez następującą ilość godzin:


Dzień
Dzień tygodnia
Nr/nazwa sali
Godziny









w celu przeprowadzenia ……………. (konferencji, itp.)

Na czas przeprowadzenia……………… Wynajmujący wypożyczy Najemcy,                                z zastrzeżeniem ust. 2  4 niniejszej umowy, za opłatą następujący sprzęt multimedialny, według stawek zgodnie załącznikiem nr 2 do Zarządzenia nr….Rektora z dnia………….

…………………….

  3
Opłata za wynajem pomieszczeń na czas określony w 2 niniejszej umowy została przez strony uzgodniona na kwotę …………. zgodnie z Zarządzeniem nr… Rektora z dnia …:
…………………………………..
	Opłata za wypożyczenie sprzętu multimedialnego określonego w 2 niniejszej umowy                  została przez strony uzgodniona na kwotę………………….zgodnie z Zarządzeniem nr…Rektora:


Całkowity koszt wynajmu pomieszczeń wraz z wypożyczeniem sprzętu multimedialnego wynosi ………….. zł netto (słownie: ………………….. złotych). Do wymienionej wyżej kwoty doliczony będzie obowiązujący podatek VAT. 
Najemca zobowiązuje się do uiszczenia kwoty wymienionej w ust.1 i 2 niniejszego paragrafu, przelewem bankowym na konto: PEKAO S.A. IV O/Gdańsk nr 35 1240 1271 1111 0000 1492 5388, przed planowanym wynajem pomieszczeń, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury przez Wynajmującego. Za datę zapłaty uważa się datę uznania rachunku Wynajmującego, wskazanego w niniejszym ustępie. W przypadku nie dotrzymania terminów płatności Wynajmujący zastrzega sobie prawo naliczania ustawowych odsetek. Najemca upoważnia Uniwersytet Gdański do wystawienia faktury bez uzyskania podpisu na fakturze.

 4
Wynajmujący zobowiązuje się do udostępnienia przedmiotu najmu w stanie umożliwiającym wykorzystanie do przeprowadzenia ………………. a Najemca zobowiązuje się do wykorzystania pomieszczeń zgodnie z przeznaczeniem, przy zachowaniu przepisów bhp i  p.poż. 
Wynajmujący zastrzega sobie wyłączne prawo do obsługi sprzętu multimedialnego. 
  
  5
Najemca odpowiada za szkody w mieniu Wynajmującego powstałe podczas trwania najmu.

6
Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez uczestników …………… lub też powstałe w związku z prowadzoną przez Najemcę działalnością.

7
Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej. 
 
  8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
9
Spory, które mogą wyniknąć na tle wykonywania niniejszej Umowy Strony poddają do rozstrzygnięcia Stałemu Sądowi Polubownemu przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych             w Gdańsku.

						  10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej                ze Stron.
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