
 

 

UMOWA KOMUNIJNA 
 

Zawarta w dniu……………………………………..…………… 
Pomiędzy: 
Imię i Nazwisko…………………........................................... 
Adres Zameldowania………………………………………….. 
Kod pocztowy………………….…………………………………. 
Miejscowość………………………………………………………. 
PESEL………………………….................................................. 
Telefon kontaktowy……………………………………………. 
Adres email:…………………………….………..………………… 
Imię dziecka:………………………………………………………. 
Owoce:………………………………………………………………… 
Ciasto:……………………………………………………..………….. 
Tort:……………………………………………………………………. 
Napoje:………………………………………………….…………… 
Alkohole……………………………………………..………………. 
Uwagi………………………………………………………………... 
 
Zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, 
 A 
Firmą Produkcyjno-Handlowo-Usługową „JABOR“ 
spółka cywilna, z siedzibą: ul. Oławska 36A/1, 46-
100 Namysłów, NIP: 619-17-73-583, prowadzącą 
w ramach wykonywanej działalności „Dworek 
Różany-Hotel & Restaurant” w Namysłowie 
Reprezentowanym przez Patrycję Czajkowską - 
menager restauracji 
Zwanym dalej Wykonawcą 
 

§1 
Przedmiotem umowy jest organizacja i obsługa 
Komunii w „Dworeku Różanym-Hotel & 
Restaurant” w Namysłowie 
W dniu ………….. Dla około ……….. Osób. 
W Kościele odbędzie się Msza o godzinie……… w 
Parafii …………………………………………. 

§2 
W ramach organizowanej usługi Wykonawca 
zapewnia: 
1. Usługę gastronomiczną określoną w 
menu(załącznik 1) cena ……. / os. dorosła (100% 
ceny), dzieci 0-10, cena……. lat (50% ceny), dzieci 
do 3 lat które nie posiadają miejsca przy stole-
bezpłatnie, 
2. Brak ograniczeń czasowych, 
3. Obsługę kelnerską 

           §3 
1. Za wykonanie dzieła Zamawiający zobowiązuje 
się zapłacić wykonawcy wynagrodzenie w kwocie 
………….Brutto/bez ciasta, tortu, owoców, napojów, 
alkoholi lub innych dodatków, które to zakupione u 
wykonawcy będą  liczone oddzielnie (załącznik 2), 

 

                                       §4 
Wynagrodzenie płatne będzie przez 
Zamawiającego wg następujących zasad: 
1. Tytułem zadatku, w dniu rezerwacji kwotą 
500,00zł (pięćset złotych)  płatną …………………. 
2. Tytułem zadatku 50 % wartości zamówienia w 
terminie 30 dni przed imprezą. 
3. Pozostałą część wynagrodzenia, po odliczeniu 
dokonanych przedpłat, Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy, po otrzymaniu rachunku, gotówką w 
dniu imprezy lub w dniu następnym.  
 

                                 §5 
1. Strony dopuszczają możliwość odstąpienia od 
umowy przez Zamawiającego wraz z utratą 
wpłaconej zaliczki w terminie do 30 dni przed datą 
imprezy, 
2. Jeżeli rozwiązanie umowy nastąpi w terminie 
krótszym niż 30 dni, Zamawiający utraci prawo do 
zwrotu wpłaconego zadatku  zgodnie z § 4 ust.2. 
3. Jeżeli odstąpienie nastąpi w okresie krótszym niż 
10 dni przed datą imprezy  
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 
zgodnie z § 3 ust. 1.  
                                          §6 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową 
mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 
                                          §7 
Strony ustalają, że zmiany dotyczące menu mogą 
być dokonywane najpóźniej na 14 dni przed 
imprezą,  
                                        §8 
Strony ustalają, że zmiany dotyczące liczby gości 
mogą być dokonywane najpóźniej na 7 dni przed 
imprezą. 
                                      

         §9 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących 
egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
 
 
 
Zamawiający:…………………..…………………………..               
    
 
 
Wykonawca:……………………………………………….. 
  


