RAF MIL Bernard Karwacki

43-100 TYCHY , ul. ZGODY 40
Tel. (032) 218-36-74, 0601 420 906
WICIE (094) 315-55-25

UMOWA
zawarta w dniu…………………………………pomiędzy: P. …………………………….......
zam. ……………………………………………ul. ………………………………………..
tel………………………………………………
zwanym dalej Zleceniodawcą a RAF MIL Bernard Karwacki zwanym dalej Zleceniobiorcą.
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się zorganizować wczasy bez wyżywienia w miejscowości Wicie
ul. Słoneczna 1 gmina Darłowo w terminie od ………………………………godz. 16.00,
do …………………………………….godz. 10.00
2. Zleceniodawca zamawia w w/w terminie:
• domek dla …………….osób z łazienką z WC oraz werandą

• pokój dla …………….osób z łazienką w WC, (z tarasem, z balkonem)
3. Cena za jeden dzień pobytu wynosi ……………………………zł (pokój, domek)
• cena za jeden dzień ………………………………………
•
•

…………………………………………
kwota do zapłaty ………………………………………...
4. Zleceniodawca w terminie do dnia ………………wniesie kaucję w wysokości ………………….zł
ilość dni pobytu

na konto Zleceniobiorcy.
5. Należność za wczasy w kwocie ……………….. zł Zleceniodawca wpłaci na konto Zleceniobiorcy
lub w kasie PPHU RAF–MIL w terminie do …………………………………….
Kwota należności za wczasy może być pomniejszona o wpłaconą kaucję za zgodą Zleceniodawcy
( zgodnie z pkt.4 ). W tym przypadku kaucja zostanie zaliczona w poczet należności za wczasy.
6. Po uregulowaniu całej należności za wczasy Zleceniobiorca wystawi fakturę VAT na Zleceniodawcę
bez podpisu odbiorcy.
7. Zleceniobiorca zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kaucję, pomniejszoną o koszty
manipulacyjne w wysokości 20% wpłaconej kwoty, w przypadku rezygnacji z wczasów.
Rezygnację można zgłosić najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem sezonu letniego tj. do
5 czerwca br.
8. Dojazd do miejscowości Wicie gmina Darłowo odbywa się na koszt Zleceniodawcy i jest
organizowany indywidualnie.
9. Zleceniodawca we własnym zakresie ureguluje należności z tytułu opłat klimatycznych
w Wiciu.
10. Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami socjalno - bytowymi, obowiązującym
regulaminem dla wczasowiczów oraz instrukcją użytkowania kuchni gazowej, przepisami
ppoż. I BHP.
11. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
12. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

……………………….
Zleceniobiorca
RAF MIL Bernard Karwacki Tychy Bank Śląski S.A. Katowice o/Tychy
Nr 37 1050 1399 1000 0022 4220 1172 – dotyczy wpłat PLN

………………………….
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