UMOWA WYPOŻYCZENIA
Zawarta w dniu

…………………………………………………………………………….

r. w Bydgoszczy pomiędzy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Legitymującą(ym) się dowodem osobistym nr
wydanym dn.
przez
w
telefon:
, e-mail:
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM
…………………………………………..…………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zamieszkałą (ym)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

a
Artystyczna Pracownia Papieru Agnieszka Siemioska-Kosior
Szpetal Górny, ul. Dobrzyoska 57, 87-801 Włocławek
NIP: 888-274-16-29
zwaną dalej APP

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wypożyczenie:
a.
b.
c.
d.
2. Wypożyczane artykuły zostaną odebrane osobiście przez Zamawiającego nie wcześniej niż
dnia
……………………………………………………………………………………………………………………

3. Wypożyczane artykuły zostaną dostarczone z powrotem do pracowni APP w stanie
nienaruszonym do dnia
W przypadku przekroczenia podanego terminu
zwrotu wypożyczonych artykułów z kaucji zostanie pobrana kara w wysokości 100,00 zł.
………………………………………………………………………………………………………

§ 2. POSTANOWIENIA DODATKOWE
APP nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia pocztowe i ewentualne uszkodzenia artykułów
podczas przesyłki.
1. W przypadku uszkodzenia, w stopniu, który uniemożliwi dalsze wykorzystywanie
wypożyczanych artykułów, potrącona zostanie kaucja.
2. W przypadku nie zwrócenia wypożyczanych artykułów, o których mowa w § 1. wszczęte
zostanie postępowanie sądowe.

§ 3. PŁATNOŚCI
1. Ogólną wartośd prac objętych niniejszą umową określa się na kwotę

…………………………………………………………………………………

(słownie:
).

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Koszt przesyłki kurierskiej

…………………………………………………………………………………

zł.

3. Koszt przesyłki zwrotnej do APP pokrywa Zamawiający.
4. APP pobiera przed wysyłką kaucję zwrotną w wysokości
zł. W przypadku
uszkodzenia kaucja zostanie pomniejszona lub nie zostanie zwrócona. W przypadku braku
uszkodzeo, kaucja zostanie zwrócona natychmiast po otrzymaniu dywanu oraz lampionów i
stwierdzeniu braku uszkodzeo.
………………………………………………………………………

5. Kwota
zostanie przekazana APP nie później niż w dzień odbioru artykułów lub
dzień przed wysyłką, w gotówce lub przelewem na konto:
…………………………………………………………………………………

Artystyczna Pracownia Papieru Agnieszka Siemioska-Kosior
Szpetal Górny, ul. Dobrzyoska 57
87-801 Włocławek
BRE Bank
nr konta: 21 1140 2004 0000 3602 7336 3927

§ 4. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Spory, które mogłyby wyniknąd podczas wykonywania prac strony będą rozstrzygad
polubownie, a w przypadku niemożliwości porozumienia, za pośrednictwem właściwego
Sądu Rejonowego.
3. Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach,
po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

WYKONAWCA:
Agnieszka Siemioska-Kosior
właściciel

ZAMAWIAJĄCY:

