
UMOWA ORGANIZACJI KOMUNII W RESTAURACJI SALINA 

Umowa zawarta w dniu..............pomiędzy: 

Imię i nazwisko: .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. 
 

Adres zamieszkania: .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. 
 

Kod Pocztowy i miejscowość: .............. .............. .............. .............. .............. .............. 

Nr dowodu osobistego: .............. .............. .............. .............. 

Pesel: .............. .............. .............. .............. .............. 

Telefon kontaktowy: .............. .............. .............. .............. .............. 

Ades e-mail: .............. .............. .............. .............. .............. 

zwanym dalej Zleceniodawcą, 

a 

Food World Sp. z o.o., ul Karmelicka 10, 31-128 Kraków, NIP: 676-128-40-28 

Reprezentowanym przez Przemysława Włodarczyka – Prezesa Zarządu 

zwanym dalej Wykonawcą zawarto umowę następującej treści: 
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Wykonawca zlecenia zobowiązuje się do organizacji przyjęcia Komunijnego dla około 

.............. osób w dniu .............. .............. .............. udostępniając część restauracji Salina: 

PODEST – SALA – PIWNICZKA 

(niepotrzebne skreślić) 

położonej w Restauracji Salina, Plac Św. Kingi 1, 32-700 Bochnia, w godzinach od ok .............. 

.............. .............. .............. 

Msza Św. w Kościele odbędzie się o godzinie.............. ..............w parafii.............. .............. 

UWAGA:  

1. W przypadku poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o zwiększeniu ilości 

osób Wykonawca dolicza za każdą osobę kwotę ustaloną w punkcie 1, paragraf 3 

umowy.  

2. Łączna liczba osób, które wezmą udział w uroczystości nie może przekroczyć liczby 

osób, określonych w paragrafie 2. W przypadku gdy liczba osób będzie większa niż 

przewidziana w paragrafie 2, Zamawiający nie gwarantuje wybranego ustawienia 

stolików!!! 



3. W przypadku zmniejszenia maksymalnie o 10 % planowanej w umowie liczby gości w 

terminie wcześniejszym niż na 20 dni przed uroczystością Wykonawca nie obciąży 

Zamawiającego kwotą ustaloną za tę osobę lub te osoby. 

4. W przypadku zmniejszenia planowanej w umowie liczby gości w terminie późniejszym 

niż na 20 dni przed uroczystością Wykonawca obciąży Zamawiającego kwotą ustaloną 

za osobę lub osoby. 

5. W przypadku radykalnego (tj. 11% i więcej) zmniejszenia planowanej w umowie liczby 

gości Wykonawca obciąży Zamawiającego kwotą ustaloną za każdą osobę. 
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Ostateczna liczba gości zostanie podana przez zamawiającego najpóźniej do 14 dni przed 

rozpoczęciem imprezy i nie przekroczy niżej wymienionej liczby osób (ze względu na 

możliwości sali): 

PODEST – do 30 osób w przy stolikach kilkuosobowych, do 24 osób przy układzie w kształcie 

litery L 

SALA – do 38 osób w układzie stolików w kształcie litery U 

PIWNICZKA – do 24 osób w układzie stołów kwadrat, do 30 osób w układzie 5 stolików x 6 

osób, do 20 osób w układzie stolików w kształcie litery U 
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Wykonawca zobowiązuje się do:  

1. przygotowania z właściwą starannością posiłków i potraw wg załączonego Menu, 

cena na 1 osobę .............. zł  

2. zapewnienia obsługi kelnerskiej podczas uroczystości 

3. zapewnienia dostępu do dodatkowych napojów zimnych, ciepłych i alkoholi wg 

cennika z Menu restauracji  

4. zapewnienia bezpłatnego dostępu do bawialni dla dzieci w wieku do 8 lat 

5. wykonania dekoracji stołów w postaci: 

- obrusy białe lub szare serwety 

- serwety bordowe 

- świece 

- kwiaty majowe  
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Zleceniodawca zobowiązuje się do: 

1. opłacenia zadatku w kwocie .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. w dniu podpisania umowy 
2. opłacenia 50 % wartości zamówienia gotówką lub przedpłatą na konto 

Wykonawcy, najpóźniej do 20 dni przed uroczystością 

3. Końcowego rozliczenia gotówką lub w formie przelewu na konto Wykonawcy, 

najpóźniej 3 dni po uroczystości wraz z rozliczeniem wszystkich kosztów 

dodatkowych, nieplanowanych w dniu podpisania umowy (np.: dodatkowe 

menu, bar) 

4. pokrycia ewentualnych szkód i zniszczeń wynikłych w trakcie trwania imprezy. 
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1. Wykonawca zlecenia otrzyma za powyższą usługę kwotę brutto w wysokości 

............................ zł (słownie zł: .................................................................................) z czego: 

a) Tytułem bezzwrotnego zadatku w dniu rezerwacji kwotę.............. zł płatne 

gotówką w dniu podpisania umowy 

b) 50 % wartości zamówienia.............. płatne gotówką lub przedpłatą na konto 

Wykonawcy najpóźniej do 20 dni przed uroczystością 

c) Końcowe rozliczenie nastąpi gotówką lub na konto Wykonawcy, najpóźniej 

3 dni po uroczystości – rozliczone zostaną wtedy wszystkie koszty, 

nieplanowane w dniu podpisania umowy, koszty dodatkowe (np.: 

dodatkowe menu, bar) 

2. Płatności przelewem dokonywane będą na nr konta Wykonawcy nr 16 1600 1462 1841 5730 

3000 0001 w Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 
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1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zleceniodawcę zadatek nie zostanie 

zwrócony. 

2. Jeżeli odstąpienie przez Zleceniodawcę nastąpi w okresie krótszym niż 100 dni przed 

rozpoczęciem Zleceniodawca  poza utratą wpłaconego zadatku zobowiązuje się 

zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości  50% pełnej wartości umownej 

określonej w pkt 5 ust 1. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Zleceniodawca otrzyma zwrot 

zadatku w nominalnej wysokości. 
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Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

Menu wybrane: 

 

MENU nr 1 - 105 zł 

MENU nr 2 - 115 zł 

MENU nr 3 -  125 zł 

MENU  nr 4 - 135 zł 
 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                  WYKONAWCA 

	


