ZAMÓWIENIE – wynajem sali
Termin: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Sala:
JAWA

Godziny: …………………………….
CYPR

RODOS

Ustawienie krzeseł:
TEATRALNE
SZKOLNE

KRETA

Ilość osób: ……………………...…
PODKOWA

Usługi dodatkowe:
PROJEKTOR
NAGŁOŚNIENIE
Przerwa kawowa:
STANDARD
TRADYCYJNA

WYSPY GRECKIE

MÓWNICA

KOMPUTER x …………..szt
Godzina: ………………..…......….

ROZSZERZONA

OWOCOWA

LUKSUSOWA

Przerwa kawowa całodzienna: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Lunch/obiad:
LUNCH
OBIAD JEDNODANIOWY

Godzina: ………………………...….
OBIAD DWUDANIOWY

Firma zamawiająca (płatnik): ………………………………………………………………………………………………….….
Adres firmy:

NIP:

……………………………………………………………….……..

………………………………………………………………………....

1.

Zamawiający oświadcza, że akceptuje niniejsze zamówienie jako podstawę do wystawienia faktury.

2.

Zamawiający oświadcza, że
jest/ nie jest płatnikiem VAT na podstawie ustawy z dn. 11 marca 2004r. o podatku
od towarów i usług (Dz. U. 2011.177.1054 j.t. ze zm.).

3.

Koszt zarezerwowanych usług - Załącznik nr 1.
Zamawiający dokona wpłaty zaliczki w wysokości 100% ceny zamówienia nie później niż na dzień przed datą
rozpoczęcia realizacji usługi. Wpłaty należy dokonać na konto PKO BP o/K-ce 88 1020 2313 0000 3402 0344 6267.

4.

W przypadku rezygnacji Zamawiającego z usługi, zgłoszonej w terminie krótszym niż 3 dni robocze (od poniedziałku do
piątku), przed planowanym terminem rozpoczęcia najmu, wymagane jest pokrycie 20% kosztów zamówienia. Brak
informacji o nieobecności lub rezygnacja w dniu realizacji usługi powoduje powstanie zobowiązania pokrycia 100%
kosztów zarezerwowanych usług.

5.

W przypadku wynajmu przez weekend (sobota, niedziela), wybierając opcję z cateringiem do łącznej kwoty zamówienia
należy doliczyć 100zł netto/dzień.

6.

Zamawiający zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP i ppoż. oraz do pokrycia całkowitych kosztów wszelkich
ewentualnych szkód na mieniu firmy DAGMA, wyrządzonych przez Zamawiającego lub osoby korzystające z sali za jego
zgodą. Koszty naprawienia szkód zostaną obliczone według aktualnych cen rynkowych zniszczonych rzeczy lub cen
usług, których wykonanie będzie niezbędne do usunięcia danych szkód. Wycena szkód zostanie przedstawiona
Zamawiającemu przed wystawieniem noty księgowej przez firmę DAGMA. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty
należności w terminie 14 dni od wystawienia noty księgowej przez firmę DAGMA.

7.

Zamawiający nie jest uprawniony do oddawania sali w podnajem lub do bezpłatnego używania osobom trzecim ani do
dokonywania jakichkolwiek zmian w sali, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy DAGMA.

..........................................................
(data, pieczątka i podpis)
Wypełnione i podpisane zamówienie prosimy przesłać na adres szkolenia@dagma.pl lub faksem (32) 259 11 90.

