
UMOWA

Zawarta w dniu ………………………….. pomiędzy ……………………...................... i 
………………...............................................................................…….. zamieszkałymi:
………………………………………., tel. …………………. 
………………………………………., tel. ………………….. 

zwanymi w umowie ZAMAWIAJĄCYM 

a 
…………………………….. 
zamieszkałą/łym ……………………………………………..
zwaną/ym w umowie WYKONAWCĄ 

§ 1

Wykonawca zlecenia zobowiązuje się do organizacji przyjęcia weselnego dla …….... 
osób w dniu …………, udostępniając obiekt ……………….........… położony w ……
….........…  przy  ul.  ………………..................……  w godzinach  od  ………………… 
dnia ………..............… do godziny ………………… dnia następnego. 

§ 2

Liczba osób nie może być mniejsza od zakontraktowanej 

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania z właściwą starannością posiłków i 
potraw wg załączonego Menu (ilość porcji wg ilości osób +10 %) 

§ 4

Alkohol i napoje podawane są bez ograniczeń do konsumpcji na miejscu 

§ 5

Zleceniodawca  zobowiązuje  się  do  pokrycia  ewentualnych  szkód  i  zniszczeń 
wynikłych w trakcie trwania imprezy. 

§ 6

Cena usługi wynosi .................. zł na osobę według kalkulacji na dzień podpisania 
umowy i na dzień uroczystości nie zostanie zmieniona. 



§ 6.1

Wykonawca  zlecenia  za  powyższą  usługę  otrzyma  kwotę  .........  zł  (słownie 
...................... zł) z czego .........% w dniu podpisania umowy. 

§ 7

Końcowe rozliczenie nastąpi 10 dni przed datą zamówionej imprezy. 

§ 8

Dzieci do lat siedmiu bezpłatnie. 

§ 9

Odstąpienie od umowy:

1. W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez  zleceniodawcę,  wykonawca 
otrzyma odszkodowanie w wysokości 20 % od wartości umowy. 

2. W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez  wykonawcę,  zleceniodawca 
otrzyma zwrot zaliczki powiększonej o 20 % wartości umowy. 

3. Rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron na powyższych warunkach 
może nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 90 dni przed datą wyznaczoną w 
umowie.

§ 10

Wykonawca  w  ramach  usługi  i  w  cenie  określonej  niniejszą  umową  udostępni 
zleceniodawcy pokój do jego dyspozycji. 

§ 11

W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy 
Kodeksu Cywilnego 

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym dla 
każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

……………………………………… ……………………………………


