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Dz_2021_14        Ropczyce, 15.12.2021 r. 

 

 

 

Zapytanie ofertowe na oddanie w najem powierzchni przeznaczonej do postawienia 

automatów vendingowych 

 

 

 

I. Dane Zamawiającego  

 

1. Zapytanie ofertowe ogłasza Zakład Opieki Zdrowotnej w Ropczycach, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 54, 

39-100 Ropczyce. 

 

II. Informacje ogólne 

 

1. Przedmiotem najmu jest powierzchnia użytkowa znajdująca się w obiekcie ZOZ Ropczycach, w Szpitalu 

Powiatowym im. Św. Ojca Pio w Sędziszowie Małopolskim i Przychodni Rejonowej w Sędziszowie 

Małopolskim ul. Wyspiańskiego 14, 39-120 Sędziszów Młp., z przeznaczeniem do ustawienia 2 automatów 

vendingowych (1 szt. – batoniki i napoje, 1 szt. napoje gorące). 

2. Okres najmu – od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 r.   

3. Przewidywana zajętość powierzchni to 2 m2.  

4. Zamawiający informuje o braku możliwości podłączenia automatów do bieżącej wody. 

5. Minimalna stawka za najem powierzchni wynosi 265,00 zł w stosunku miesięcznym za 1m2. Minimalna 

stawka za najem powierzchni w stosunku miesięcznym jest ceną wywoławczą. 

6. Do kwoty czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%. 

7. Termin wnoszenia czynszu: do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.  

8. Wysokość czynszu podlegać będzie waloryzacji co najmniej raz w roku według wskaźnika cen towarów 

i usług podawanego przez GUS. 

9. Minimalna stawka za najem powierzchni zawiera zryczałtowane koszty zużycia energii elektrycznej oraz 

koszty z tytuły wywozu odpadów.  

 

III. Wymagania co do przedmiotu najmu, związane z najmem 

 

1. Automaty powinny umożliwiać dokonanie zakupu za pomocą wrzutu monet oraz banknotów. 

2. Automaty powinny umożliwić wydawanie reszty. 

3. ZOZ Ropczyce nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z realizacją umowy najmu, takich jak: 

dostawa, montaż, serwis, ubezpieczenie urządzeń.  

4. Automaty będą postawione w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego.  

5. Automaty mogą sprzedawać produkty wyłącznie w terminie ich przydatności do spożycia. 

ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  

W  ROPCZYCACH 

39-100 Ropczyce,  ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 54 

Tel.: 17/  2218-616 (centrala) Tel.: 17/  2218-312 (Sekretariat), Fax: 17/  2218-929 

www.zozropczyce.pl       e.mail: zozropczyce@pro.onet.pl 

REGON: 690692118 NIP: 818-14-29-388 

KRS: 0000019034   Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy 

Konto bankowe: PBS O/Dębica  Filia w Ropczycach , nr  76864211392013390704490001 

 

http://www.zozropczyce.pl/
mailto:zozropczyce@pro.onet.pl
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6. Najemca odpowiada w pełnej wysokości za ewentualne szkody wyrządzone na osobach lub w mieniu przez 

funkcjonowanie zainstalowanych automatów wraz z przewodami elektrycznymi i ich jakością oraz w 

związku z działalnością prowadzoną na przedmiocie najmu.  

7. Najemca gwarantuje szybką reakcję w przypadku awarii urządzeń oraz konieczności bieżącego 

uzupełnienia towaru. 

8. Przedmiot najmu ma charakter otwarty i Najemca bierze odpowiedzialność za wszelkie sprzęty/urządzenia 

pozostawione tam bez dozoru Najemcy.  

9. Najemca zobowiązany będzie do utrzymania automatów w pełnej sprawności przez cały okres najmu, 

w szczególności Najemca zagwarantuje serwis urządzeń oraz pokryje koszty ich naprawy.  

10. Najemca zobowiązany jest do utrzymania przez cały okres najmu zadeklarowanej oferty handlowo-

usługowej.  

 

IV.  Warunki uczestnictwa w zapytaniu ofertowym i złożenia oferty 

 

1. W zapytaniu ofertowym mogą wziąć udział Oferenci którzy: 

a) Prowadzą działalność gospodarczą niezależnie od formy organizacyjnej, 

b) Złożą ofertę wraz z wszystkimi wymaganymi danymi, oświadczeniami, dokumentami, zgodnie z §6 

niniejszego Regulaminu. 

2. W zapytaniu ofertowym nie mogą uczestniczyć: 

a) Osoby wchodzące w skład komisji przetargowej, 

b) Osoby bliskie w stosunku do członków komisji przetargowej, 

c) Osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, 

że może to budzić uzasadnione wątpliwości do bezstronności komisji przetargowej.  

3. Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.  

 

V. Opis sposobu przygotowania oferty 

 

1. Oferty składane są w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie. 

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, przy użyciu formularza oferty 

stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na oddanie w najem powierzchni przeznaczonej do 

ustawienia automatów vendingowych i musi zawierać wszelkie dane, informacje i oświadczenia wymagane 

w formularzu oferty. 

3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania ofert w imieniu 

Oferenta. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone w oryginale do oferty, o ile nie wynika 

ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.  

4. Do oferty należy dołączyć: 

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 

(jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji) wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

b) Odpowiednie pełnomocnictwa (jeśli są wymagane). 

 

5. Dokumenty składające się na ofertę poza pełnomocnictwem mogą być złożone w oryginale lub kserokopii. 

Każda złożona kopia musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Oferenta (Oferent na 

każdej zapisanej stronie kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność 

z oryginałem”). Jeżeli do reprezentowania Oferenta upoważnione są łącznie dwie osoby lub więcej osób, 

kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.  

 

VI. Miejsce i termin składania ofert:  

 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach, ul. Ks. 

Kard. S. Wyszyńskiego 54, 39-100 Ropczyce: w sekretariacie w dni robocze w godz. od 7:30 do 15:00 
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lub za pośrednictwem poczty. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu /zamkniętej 

kopercie/. Opakowanie (koperta) powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres: 

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach, 39-100 Ropczyce, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 54 

i oznakowane następująco: „Oddanie w najem powierzchni przeznaczonej do postawienia automatów 

vendingowych. Nie otwierać przed dniem 27.12.2021 r. godz. 11:10” 

 

2. Koperty powinny być opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 

3. Ustala się termin składania (wpływu) ofert do siedziby Zamawiającego do dnia 27.12.2021 r. do godz. 

11:00.  

 

VII. Przebieg otwarcia i ocena złożonych ofert 

 

1. Zapytanie ofertowe składa się z części jawnej i niejawnej. 

2. Część jawna odbywa się w obecności Oferentów.  

3. Część jawna odbędzie się w Dziale Zaopatrzenia pokój nr 26 ZOZ Ropczyce, ul. Ks. Kard. St. 

Wyszyńskiego 54, 39-100 Ropczyce, w dniu 27.12.2021 r. o godzinie 11:10. 

4. W części jawnej przewodniczący komisji przekazuje oferentom informacje: 

a) podaje liczbę otrzymanych ofert, 

b) dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza kompletność złożonej z ofertami dokumentacji, 

c) ogłasza kto złożył oferty oraz jakie ceny zaoferowano. 

5. W części niejawnej komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz wybiera 

najkorzystniejszą ofertę (ofertę z najwyższą zaproponowaną ceną), kierując się ofertowaną ceną lub 

stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert. 

 

 

VIII. Miejsce i termin podpisania umowy 

 

1. Oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie powiadomiony o miejscu i terminie podpisania 

umowy. Oferent ma obowiązek zawrzeć umowę zgonie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do 

niniejszego zapytania.  

2. Umowa musi zostać podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w imieniu 

Oferenta. W związku z powyższym, przed podpisaniem umowy Oferent musi wykazać, że osobą 

podpisującą umowę jest upoważniona do jej podpisania, o ile nie wynika to z dokumentów załączonych 

przez wykonawcę do oferty.  

 

IX. Postanowienia końcowe 

 

1. Postępowanie jest ważne bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik  

zaoferował co najmniej minimalną wysokość czynszu miesięcznego wskazaną powyżej.  

2. Zapytanie ofertowe składa się z następujących etapów: 

a) Część pierwsza – składanie ofert pisemnych. 

b) Część druga – rozpatrzenie ofert pisemnych przez Komisję Przetargową 

c) Część trzecia – ogłoszenie przez Komisję Przetargową wyników postępowania lub ewentualne odwołanie, 

unieważnienie zapytania ofertowego, zakończenie postępowania z wynikiem negatywnym lub zamknięcie 

postępowania bez wyboru oferty. 

d) Część czwarta wybór przez Komisję Przetargową Najemcy w drodze negocjacji. W przypadku, gdy np. co 

najmniej dwóch uczestników złożyło oferty z tą samą najwyższą kwotą czynszu miesięcznego wybór 

Najemcy nastąpi w drodze negocjacji, a zainteresowani uczestnicy postępowania zostaną poinformowani 

o terminie negocjacji. W przypadku, gdy oferta Najemcy będzie wymagała dodatkowych ustaleń warunków 

co do umowy, wybór Najemcy nastąpi w drodze negocjacji, a zainteresowani uczestnicy zostaną 
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poinformowani o terminie negocjacji. Powiadomienie może nastąpić poprzez ogłoszenie na stronie 

internetowej ZOZ. 

e) Protokół z przeprowadzonego postępowania stanowi podstawę zawarcia umowy. 

3. Osoba ustalona jako Najemca  zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy najmu, 

najpóźniej w ciągu 1 dnia od dnia jej wyboru. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania lub jego unieważnienia bez podania 

przyczyny. 

5. Dodatkowe informacje  można uzyskać pod nr telefonów:  

Dział Zaopatrzenia: 017/2231703 

Dział Techniczny: 017/2231734 

 

Załączniki do ogłoszenia: 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 – wzór umowy najmu 

 

 

 

Zatwierdził: 

 

 

DYREKTOR 

Zespołu Opieki Zdrowotnej 

W Ropczycach 

/-/ Adam Pachlita 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach, adres 
siedziby: ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 54, 39-120 Ropczyce,  tel. 17 2218616 ; adres e-mail: 
zozropczyce@pro.onet.pl. 

▪ z inspektorem ochrony danych osobowych w ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W ROPCZYCACH można 
skontaktować się pod numerem telefonu 17 2231714, adres e-mail: iod@zozropczyce.pl 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z 
zapytaniem ofertowym Dz_2021_14.  

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215), dalej „ustawa Pzp”;   

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 
Pzp;   

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 

 

______________________ 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu 
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie 
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w 
celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, 
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

 

 

 

 

 

.............................................. 
Miejscowość  data 

 

FORMULARZ OFERTOWY  

DO zapytania ofertowego na oddanie w najem powierzchni przeznaczonej 

 do postawienia automatów vendingowych 

 

 
Dane dotyczące Wykonawcy 
 

Nazwa (firma) ………………………………….......................................................……................... 

 

Adres (siedziba)............................................................................................................................ 

 

Numer REGON …………………....................... 

Numer NIP …………......................................... 

Numer telefonu ............................. 

Numer faksu ……………………… 

e-mail ………………………………...  

 

Dane dotyczące Zamawiającego 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach 

Ulica Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 54  

39-100 Ropczyce 

 

Zobowiązania Wykonawcy 

Nawiązując do zapytania ofertowego na oddanie w najem powierzchni przeznaczonej do postawienia 

automatów vendingowych, oferujemy najem rzeczonej powierzchni (2m2) zgodnie z wymogami Zapytania 

ofertowego za cenę: 

 

Cena netto wynajmu 1m2:..............................zł / miesiąc 

(słownie: ....................................................................................................................................) 

podatek VAT:..........................zł / miesiąc 

(słownie: .....................................................................................................................................) 

Cena brutto wynajmu 1m2:.............................zł / miesiąc 

(słownie: .....................................................................................................................................) 

 

OGÓŁEM WARTOŚĆ OFERTY  ZA 2M2 WYNAJĘTEJ POWIERZCHNI :  

 

Cena netto wynajmu:..............................zł / miesiąc 

(słownie: ....................................................................................................................................) 

podatek VAT:..........................zł / miesiąc 

 
 

 

Pieczęć Wykonawcy 
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(słownie: .....................................................................................................................................) 

Cena brutto wynajmu:.............................zł / miesiąc 

(słownie: .....................................................................................................................................) 

 

Termin płatności: 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

 

Oświadczam, że: 

 

1. Na oferowanej powierzchni ustawimy 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(należy napisać liczbę automatów oraz asortyment – zimne napoje i przekąski, cieple napoje itp.) 

 

 

2. Czynsz płacić będę/będziemy na podane przez ZOZ Ropczyce konto bankowe w terminie 14 dni od daty 

wystawienia faktury za miesiąc bieżący. 

3. Zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w regulaminie oraz projekcie umowy i nie wnosimy zastrzeżeń; 

- uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty; 

- w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do zawarcia umowy na 

warunkach zawartych w regulaminie, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

2. Dostawę wykonamy sami / powierzymy podwykonawcy wykonanie następującej części zamówienia (podać 

nazwę podwykonawcy i część zamówienia którą powierzymy podwykonawcy do 

wykonania)……………………………………………………………………………………………………………… 

3. Zobowiązuję się wykonać zamówienie w okresie 24 miesiące od daty podpisania umowy. 

4. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 
______________________________ 

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

 

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej 

 

Nazwisko, imię .................................................................................................... 

Stanowisko ........................................................................................................... 

Telefon...................................................Fax......................................................... 
 

 

Uwaga: 

Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii, poza pełnomocnictwem, które składa 

się w oryginale. Każda złożona kopia musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Oferenta (Oferent na każdej 

zapisanej stronie kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem ‘za zgodność z oryginałem’). Jeżeli do 

reprezentowania Oferenta upoważnione są łącznie dwie osoby lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być 

potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.  

 

 

 

..................................... 
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pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 2 – wzór umowy najmu 

 

 

Umowa o instalację i eksploatacją maszyny typu ‘Vending’ 

(Wzór) 

 

 

Zawarta w dniu ………  r .  w Ropczycach pomiędzy: 

Zespołem Opieki Zdrowotnej w Ropczycach, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 54, 39-100 Ropczyce 

z siedzibą w Ropczycach, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000019034 prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS, Regon: 690692118, NIP: 818-14-29-

388.  

 

reprezentowanym przez: 

 

Adam Pachlita -          Dyrektor  

zwanym dalej Wynajmującym 

 

a: 

 

…………………………………………………………………….. 

z siedzibą ……………. ul. ……………….. zarejestrowana …………………..  Regon: ……………..   NIP: 

reprezentowanym przez: 

 

…………………………….                    -               ………………… 

 

zwanym w treści niniejszej umowy Najemcą  

 

 

§ 1 

Wynajmujący oświadcza, że jest użytkownikiem obiektu położonego w Sędziszowie Młp. przy ul. 

Wyspiańskiego 14, 39-120 Sędziszów Małopolskim. I na podstawie przysługującego mu tytułu prawnego 

jest upoważniony do dysponowania tymi obiektami w zakresie niezbędnym do wykonania postanowień 

niniejszej umowy co najmniej  przez okres jej obowiązywania. 

 

 

§ 2 

1. Przedmiotem najmu jest 2m2 powierzchni użytkowej lokalu położonego w Sędziszowie Młp., w celu 

zainstalowania na niej automatów do sprzedaży napojów i przekąsek oraz napojów ciepłych typu 

„Vending”, marki…………, typ…… w ilości 2 sztuk w Sędziszowie, stanowiącego własność Najemcy.  

2. Numery inwentarzowe urządzeń (maszyn) będą określone na zleceniu instalacji, którego kopie otrzyma 

Wynajmujący. 

 

§ 3 

1. Maszyny określone w § 2 stanowią własność Najemcy i służy do prowadzenia przez Najemcę 

działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży przekąsek i napojów.  

2. Wynajmującemu nie przysługują żadne prawa w stosunku do zainstalowanej maszyny, która nie może 

być przez Wynajmującego w szczególności:  

- używana do sprzedaży własnych towarów, 

- sprzedana, 

- przeniesiona w inne miejsce, 

- wykorzystana jako przedmiot rozliczeń z osobami trzecimi. 

3. Zmiana miejsca lokalizacji maszyn może się odbyć tylko za zgodą Najemcy. 
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4. Wynajmujący zobowiązuje się powiadomić niezwłocznie Najemcę w przypadku planowanej zmiany 

otoczenia maszyn. 

 

 

§ 4 

Wynajmujący zobowiązuje się do zawiadomienia Najemcy w przypadku zauważenia nieprawidłowości w 

działaniu maszyny, telefon serwisowy:…………….e-mail:……………. 

 

 

§ 5 

Najemca zobowiązuje się do zainstalowania maszyn na własny koszt, ponoszenia wszelkich kosztów 

związanych z eksploatacją automatu, z wyjątkiem opłat za energię elektryczną, które zostały uwzględnione 

przy obliczaniu czynszu, określonego w § 6 niniejszej umowy. 

 

 

§ 6 

1. Za powierzchnię wynajętą w celu zainstalowania maszyn Najemca zapłaci Wynajmującemu czynsz w 

kwocie ……..… zł netto miesięczne (słownie:………………)/ 1m2. 

2. Ogółem wartość oferty za 2 m2 wynajętej powierzchni netto:………… (słownie:…………….……………), 

brutto: (słownie:…………….……………). 

3. Kwota czynszu określona powyżej powiększona o należny podatek od towarów i usług będzie płatna 

miesięcznie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 14 dni od daty jej otrzymania 

przelewem na konto: …………………. 

4. W przypadku nieterminowej zapłaty należności Wynajmujący naliczy Najemcy odsetki zgodne z ustawą 

z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych 

(Dz.U.2021.0.424 t.j.) 

 

 

§ 7 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, od…………..do……….. 

2. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 

 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 

 

§ 10 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 

§ 11 

Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Dwa dla Zamawiającego, jeden dla 

Najemcy.  

 

 

 

  

 

Wynajmujący         Najemca 

 

………………………..        …………………..… 

 


