UMOWA WYPOŻYCZENIA LUTOWNICY 1500W
Umowa wypożyczenia zawarta w dniu
2018 r. pomiędzy:
PROZON Fundacją Ochrony Klimatu ul. Matuszewska 14 Bud. B9, 03-876 Warszawa (NIP:
524-18-25-696) reprezentowaną przez Pana Krzysztofa Grzegorczyka, Prezesa Zarządu
Fundacji (dalej zwaną „Wynajmującym”), a
firmą
ulica
tel.

numer

miasto

kod
, e-mail:

, faks:

NIP:
którą reprezentuje Pan/Pani

(zwaną dalej „Wypożyczającym”)
§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wypożyczenie (przekazanie do odpłatnego użytkowania) lutownicy
1500W o nr seryjnym: …....................................... wraz z dwoma kompletami elektrod.
§2
Stan techniczny sprzętu
1. Wypożyczający oświadcza, że otrzymuje lutownicę w dobrym stanie technicznym, bez
jakichkolwiek wad, braków, usterek, co potwierdza własnoręcznym podpisem na końcu
umowy.
2. Wypożyczający oświadcza, iż został poinstruowany i przeszkolony w zakresie obsługi
lutownicy. Nie wnosi w tym zakresie żadnych uwag i zastrzeżeń.
§3
Zobowiązania wypożyczającego
1. Wypożyczający zobowiązuje się do korzystania z lutownicy zgodnie z jej przeznaczeniem i
właściwościami.
2. Wypożyczający nie może dokonywać żadnych zmian, przeróbek oraz samodzielnych napraw
w wypożyczonej lutownicy. Jeżeli w skutek użytkowania dojdzie do awarii, urządzenie należy
zwrócić do wynajmującego.
§4

Terminarz
1. Lutownicę, o której mowa wyżej, wynajmuje się od dnia

2018r. do dnia

2018r.

§ 1 do upływu wymienionego wyżej terminu.
2. Wypożyczający zobowiązuje się do zwrotu wypożyczonej lutownicy wymienionej w punkcie 1
3. W przypadku niedotrzymania terminu oddania sprzętu do PROZON Fundacji Ochrony Klimatu
Wypożyczający zostanie obciążony dodatkową płatnością za kolejne doby przedłużenia
wypożyczenia stosownie do ceny wypożyczenia sprzętu.

4. W przypadku niezwrócenia, zniszczenia lub uszkodzenia wypożyczonego sprzętu
Wypożyczający zobowiązuje się pokryć pełne koszty odkupienia sprzętu (w kwocie 1400 zł
netto) lub pełne koszty naprawy.
5. Wypożyczający nie ma możliwości/prawa przedłużania terminu wynajmu bez wyraźnej zgody
potwierdzonej pisemnie e-mailem na adres centrum.regeneracji@prozon.org.pl lub
telefonicznej na numer 606235557.

§5
Opłaty umowne
1. Opłaty za wypożyczenie sprzętu liczone są za pełną dobę lub tydzień.
2. Wypożyczający uiści opłatę tytułem czynszu wypożyczenie zgodnie z umową w kwocie: 80 zł
netto za każdy dzień lub 250 zł netto za każdy tydzień.
3. Koszt transportu sprzętu przy wypożyczeniu i zwrocie ponosi Wypożyczający w kwocie 25 zł
netto w jedną stronę.
4. Wypożyczający nie ponosi kosztów transportu przy odbiorze i zwrocie własnym w siedzibie
Wynajmującego, w PROZON Fundacji Ochrony Klimatu, ul. Matuszewska 14 B9, 03-876
Warszawa.

§6
Postanowienia dodatkowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

2. Do podanych cen należy policzyć podatek VAT w wysokości 23%.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.
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