
Umowa o świadczenie usługi cateringowej

Zawarta w dniu ………………….. pomiędzy: 
Szynkarnia S.C. Piotr Klimczak i Spółka, św. Antoniego 15, 50-073 Wrocław, posługującą się numerem 
NIP 8971789951, zwaną dalej Zleceniobiorcą a

…………………………………………………………………………………………………………………. 
zwanym dalej Zleceniodawcą
                                                                               §1 
Zleceniobiorca zobowiązuje się zorganizować przyjęcie w dniu ………......…………… w miejscowości 
…………………………. pod adresem ……………………………………………………………………. dla 
maksymalnie 5 osób. 
                                                                              §2
Usługa cateringowa dotyczy dostarczenia piwa rzemieślniczego i/lub wina przez Zleceniobiorcę w ilości 
żądanej przez Zleceniodawcę. Dostarczone piwo i/lub wino nie jest przeznaczone do dalszej 
odsprzedaży.
                                                                                §3
Za wykonanie usługi w zakresie zgodnym z §1 przysługuje wynagrodzenie w wysokości ……….......….. zł 
brutto za dostawę piwa oraz ………........….... zł brutto za dostawę wina.

                                                                               §4
Strony ustaliły, iż do dnia podpisania umowy kwoty wskazane w §3 zostaną wpłacone na konto wskazane 
przez Zleceniobiorcę lub uregulowane gotówką bądź kartą płatniczą.
                                                                               §5 
Zleceniobiorca zobowiązuje się do należytego wykonania umowy, wedle jego najlepszej wiedzy i 
największej w tej mierze staranności. Wszelkie prawne obowiązki spoczywające na organizatorze imprez 
Zleceniodawca zobowiązuje się pokryć i wypełnić. 
                                                                               §6 
Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadku 
niedotrzymania przez Zleceniodawcę postanowień dotyczących gwarancji bezpieczeństwa dla 
uczestników i osób pracujących podczas przyjęcia. Do odstąpienia od realizacji umowy może dojść w 
sytuacji niewykonania bądź też nienależytego wykonania innych zobowiązań wynikających z niniejszej 
umowy przez Zleceniodawcę. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli 
Zleceniodawca lub uczestnicy imprezy są osobami niepełnoletnimi. 
                                                                               §7 
Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna względem drugiej strony w przypadku, gdy do niewykonania 
umowy dojdzie na skutek okoliczności siły wyższej, zdarzeń losowych lub innych okoliczności 
niezależnych od woli którejkolwiek ze stron. 
                                                                               §8 
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa ma zastosowanie w przepisach kodeksu cywilnego. 
Kwestie sporne, które mogą zaistnieć na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązują się 
rozstrzygać na drodze negocjacji. 
                                                                               §9 
Wszelkie zmiany umowy dla swojej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. 
                                                                               §10
Zgodnie z obowiązującym RODO poświadczamy, że dane osobowy będą wykorzystawane jedynie na 
potrzeby świadczenia usługi.
                                                                               §11
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
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