
UMOWA  
Zawarta w dniu 

…………………….. 
pomiędzy: 
Panią ……………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
i Panem………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
zwanymi w umowie ZAMAWIAJĄCYM  
a  
Folwarkiem Stara Winiarnia, A.A. Majchrzak, A.M. Popiołek s.c.,  
ul. Ogrodowa 2, 34-730 Mszana Dolna 
zwanym w umowie WYKONAWCĄ  
reprezentowanym przez …………………………………………… 
 

§ 1 
Wykonawca  zlecenia  zobowiązuje  się  do  organizacji  przyjęcia  poprawinowego dla 
………………  osób w dniu ……………………... w Folwarku Stara Winiarnia w Mszanie Dolnej.  
 

§ 2 
Ostateczną liczbę osób Zamawiający potwierdzi na 7 dni przed przyjęciem weselnym. 

 
§ 3 

Zamawiający zobowiązuje się do ustalenia menu na 30 dni przed terminem poprawin. 
 

§4 
Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania z właściwą starannością posiłków  
i potraw wg załączonego menu na określoną ilość porcji.  
 

§ 5 
Wykonawca udostępnia na poprawiny salę na wyłączność Zamawiającego. 
 
W przypadku organizacji poprawin na II poziomie restauracji, dla poniżej 100 osób obowiązuje 
dopłata 300 zł. 

 
Sale udostępniane są dla Zamawiającego od godziny 15:00 do godz. 2:00 w nocy. Każda 
kolejna godzina płatna jest 500 zł / h. 
 

 
§ 6 

Cena menu podstawowego wynosi ………………  na osobę według kalkulacji na dzień 
podpisania umowy.  
Wykonawca zastrzega jednak, iż cena menu podstawowego uzgodnionego w dniu podpisania 
umowy może wzrosnąć max. o 10%. 

 
§ 7 

W dniu podpisania umowy wyliczono kwotę zlecenia w wysokości  ………………………      zł 
(……………………………………………………………………….zł)  

 
§ 8 

 
Na dwa tygodnie przed przyjęciem poprawinowym  Zamawiający zobowiązuje się przekazać 
Wykonawcy 30% kwoty wartości umowy. 
 
Pozostała część zobowiązania zostanie uregulowana dnia następnego po wyznaczonym 
terminie przyjęcia weselnego. 
 

§ 9 
Dzieci do lat 7 płacą za menu połowę ceny.  
Dzieci do lat 3 bez świadczeń  bezpłatnie. 



 
§ 10 

Zamawiający  zobowiązuje się do pokrycia ewentualnych szkód i zniszczeń wynikłych w 
trakcie trwania imprezy.  
 

§ 11 
Zamawiający może dostarczyć własne alkohole na przyjęcie oraz własne wyroby cukiernicze 
(tort, ciasta). Zamawiający bierze całkowitą odpowiedzialność za dostarczone produkty 
spożywcze oraz za skutki ich wprowadzenia na przyjęcie weselne. 
 

§ 12 
Odstąpienie od umowy: 

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Zamawiający ponosi koszt 
2000 zł 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez wykonawcę, Zamawiający otrzyma zwrot 
2000 zł powiększony o 100 % wartości.  

 

§ 13 

Gościom weselnym  korzystającym z usług hotelowych przysługuje 23 % zniżki od cen 
wyjściowych na noclegi w dniu poprawin. 
 
W przypadku rezerwacji pokoi hotelowych Zamawiający zobowiązuje się do podania 
ostatecznej liczby gości hotelowych najpóźniej na 30 dni przed terminem przyjęcia. 
 

§ 14 

Wykonawca udostępnia bez dodatkowych opłat apartament dla Nowożeńców w dniu 
poprawin.  

 
§ 15 

Załącznik z menu stanowi integralną część umowy. 
 

§ 16 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają dla ich ważności 
bezwzględnie formy pisemnej. 
 

§ 17 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego  

 
§ 18 

Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 
ze stron. 
 
 
 

 
ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 
 
 

……………………………………… …………………………………… 


