O
.......................................................................
(pieczęć)
XXX BARZKOWICKIE TARGI ROLNE „AGRO POMERANIA 2017”
08- 10 września 2017 r. Barzkowice, woj. zachodniopomorskie

UMOWA
zawarta w dniu ……………….2017r. w Barzkowicach,
pomiędzy:
Zachodniopomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach,
73-134 Barzkowice 2, NIP: 854-00-16-836,
reprezentowanym przez: Adama Kalinowskiego - Dyrektora,
zwanym w dalszej części umowy ORGANIZATOREM,
a
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
tel./fax ………………………………………… e-mail …………………………......................................
osoba odpowiedzialna za stoisko:
zwanym w dalszej części umowy UCZESTNIKIEM,
o następującej treści:
§1
1. Umowa określa zasady wynajmu przez Organizatora na rzecz Uczestnika powierzchni z przeznaczeniem
na organizację stoiska ogrodniczego podczas XXX Barzkowickich Targów Rolnych „AGRO
POMERANIA 2017”, zwanych dalej Targami, które odbędą się w dniach 08 - 10 września 2017 r.
w Barzkowicach oraz określa zasady uczestnictwa w Targach.
2. Uczestnik na stoisku prowadzić będzie (przedmiot działalności):
…………………………………………………………………………………………………………………
3. Umowa zostaje zawarta na okres od 07 do 11 września 2017 r.
§2
Minimalna głębokość stoiska ogrodniczego wynosi 4 metry.
§3
OPŁATY:
A. Opłata za najem powierzchni targowej wynosi:

50,00 zł
(Stawka brutto za 1m2 pow.)

zł

=

X
(Ilość m2)

(Wartość brutto)

B. Opłata za energię elektryczną wynosi:
Podłączenie energii elektrycznej do stoiska za cały okres
trwania targów, z dostępem do energii elektrycznej w godz.
8.00-19.00 (cena za 1 przyłącze)

Cena brutto za
1 przyłącze

Ilość
przyłączy

Łączna
wartość
usługi
brutto

a

b

axb

Przyłącze elektryczne 0,1-2,5 kW – gniazdo (1x16 A) 1 - fazowe

185,00

Przyłącze elektryczne 0,1-9 kW – (3x16 A gniazdo 16 A) 3 - fazowe

235,00

Łączna wartość usługi brutto

x

x

zł

C. Łącznie opłaty wynoszą:

Wartość brutto ( A+B)
§4

Opłaty należy uregulować jednorazowo w dniu zawarcia umowy, gotówką w kasie ZODR
w Barzkowicach po okazaniu niniejszej umowy albo przelewem na rachunek bankowy
Organizatora w BGK 10 1130 1176 0022 2146 6320 0005, jednak nie później niż do dnia
25.08.2017 r.
§5
1. Integralną częścią niniejszej umowy jest Regulamin XXX Barzkowickich Targów Rolnych Agro
Pomerania 2017 dla gastronomii, handlu i ogrodnictwa stanowiący załącznik nr 1 do umowy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, będzie rozstrzygał sąd
powszechny, właściwy dla siedziby Organizatora.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

………………………………………..
Organizator

………………………………………..
Uczestnik

Dodatkowe oświadczenia Uczestnika:
1. Oświadczam, że jestem / nie jestem płatnikiem podatku VAT. *
NIP: …………………………………………….
2. W przypadku osób nie prowadzących działalności gospodarczej proszę podać numer
PESEL: …………………………………………
3. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję jako obowiązujący: Regulamin XXX Barzkowickich Targów
Rolnych Agro Pomerania 2017 dla gastronomii, handlu i ogrodnictwa, który stanowi załącznik do niniejszej
Umowy.
4. Wyrażam zgodę na umieszczenie w bazie danych, przetwarzanie, udostępnianie oraz publikowanie w
celach handlowo-marketingowych przez ZODR w Barzkowicach wszystkich danych zawartych w Umowie
– dotyczy osób prawnych.
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w Umowie dla potrzeb XXX
Targów Rolnych „AGRO POMERANIA 2017” (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych, t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) - dotyczy osób fizycznych.
6. Do umowy załączam:*
- aktualny odpis z Krajowego rejestru sądowego albo
- aktualny odpis z Centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
*niepotrzebne skreślić
.......................................................................................................
Data, pieczątka, czytelny podpis Uczestnika

