
……………………………… 

Zawarta w ……………………………… w dniu ……………………………… 
 

pomiędzy: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej Najemcą. 
 

a 
Agencją Reklamową MOLAI Maria Datoń 

Kraków 31-564, ul. Jachowicza 1A 
tel. +48/ 501 257 127 

e-mail: molai.reklama@gmail.com 
www.molai.pl 

zwanym dalej wynajmującym. 
 

§1 
PRZEDMIOT UMOWY 

Przedmiotem umowy jest ręcznie wykonane drzewo wyposażone w lampki LED (ok. 2 
tysiące) z przewodem + mech sztuczny do zakrycia przewodów. 

Drzewo jest jedną, całościową dekoracją, ale po rozłożeniu składa się z elementów: 
- 1sztuka pień brzozy mocowana trwale z betonową podstawą 

- ok. 50 sztuk dużych białych kwiatów i ok. 150 sztuk małych białych kwiatów mocowanych 
na łodygach (około 50sztuk) z gałęziami (około 200sztuk) 

- tabliczki LOVE, WEDDING, MR RIGHT, MRS RIGHT 
zwany dalej dekoracją. 

 
§2 

TERMINY, DOSTAWA i ODBIÓR 
Wynajmujący zobowiązuje się dostarczyć, złożyć i odebrać dekoracje (z demontażem)v oraz 

przygotować ją do użytku w porozumienie z osobą odbierającą w najem urządzenie : 
 

 data i godzina adres osoba odbierająca 

 
DOSTAWA 

 

   
 

 
ODBIÓR 

 

   
 

 
inne, uwagi: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

mailto:molai.reklama@gmail.com


§3 
WYNAGRODZENIE 

Najemca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wynajmującego wynagrodzenia w wysokości 
400zł netto (492zł brutto) + kaucja zwrotna (1000zł brutto) w dwóch transzach: 

1. Zadatek w kwocie 100zł który jest podstawą rezerwacji dekoracji. 
(płatny w dowolnym czasie i formie: gotówka lub przelew bankowy) 

Pozostała kwota z zadatku oraz kaucja zwrotna 
(płatne najpóźniej w dniu przekazania dekoracji gotówką lub wcześniej przelewem). 
INNE: transport poza Kraków w cenie 1zł brutto/1km liczony od Centrum Krakowa 

razem transport:  
 

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

NUMER RACHUNKU WYNAJMUJĄCEGO: 
Molai Maria Datoń, ul. Jachowicza 1 A, 31-564 Kraków 

ING 98 1050 1445 1000 0092 1537 0470 
 

Należność można uregulować również kartą płatniczą w siedzibie wynajmującego. 
  

§4 

PRZEKAZANIE DEKORACJI 

1. Dekoracja przekazywana jest najemcy po złożeniu (montażu elementów drzewa) wraz 
z prezentacją funkcjonalności przedmiotu umowy. Podczas przekazania dekoracji 
(pozostawienia dekoracji u najemcy) zostaje sprawdzony jego stan techniczny i zakres 
ewentualnych uszkodzeń które muszą być spisane w protokole odbioru/przekazania 
dołączonego do niniejszej umowy. 

 

§5 

ZWROT DEKORACJI, ZWROT KAUCJI, USZKODZENIA STWIERDZONE 

1. Wynajmujący przyjmuje zwrot dekoracji po sprawdzeniu jej stanu technicznego. 

2. Podczas odbioru dekoracji od najemcy zostanie sprawdzony również zakres 
ewentualnych uszkodzeń które muszą być spisane w protokole odbioru dołączonego do 
niniejszej umowy. Uszkodzenia będą również dokumentem zdjęciowym. 

3. Jeżeli dekoracja jest wolna od uszkodzeń, wynajmujący wypłaci najemcy całą kaucję 
pobraną na poczet ewentualnych uszkodzeń dekoracji. Kaucja zostanie zwrócona w 
formie w jakiej została wpłacona (przelewem na rachunek zwrotny lub gotówką). 

4. Stwierdzone uszkodzenia jak i zabrudzenia dekoracji zostaną potrącone z zadatku, w 
oparciu o rzeczywiste ceny poniesionych kosztów naprawy/czyszczenia wliczając koszty 
materiałów i roboczo-godziny pracy serwisanta. Zakładając małe szkody i wyłączając 
całkowite zniszczenie dekoracji, koszt usterek nigdy nie będzie wyższy niż 1000zł brutto 
pobranej kaucji za dekorację. 

 



§5 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY, AWARIA DEKORACJI, USZKODZENIA 

 

1. Wynajmujący może odstąpić od umowy w przypadku wystąpienia wypadku losowego 
związanego z technicznym aspektem dekoracji (np. uszkodzenie dekoracji przez 
poprzedniego najemcę, kradzież) w terminie uniemożliwiającym jej naprawę i 
dostarczenie w czasie podanym w umowie, zwracając najemcy zaliczkę lub całą kwotę 
(jeśli ta została wcześniej wpłacona). Najemca zostanie o takim zdarzeniu 
poinformowany natychmiast po jej wystąpieniu. 

2. Drzewo wyposażone jest w dwa komplety wysokiej jakości oświetlenia LED. Ich 
prawdopodobieństwo awarii jest praktycznie zerowe, jednak w wypadku awarii 
dekoracji (np. jednego z oświetlenia LED) w trakcie trwania uroczystości, nie 
spowodowanej celowym działaniem najemcy lub osoby będącej gościem najemcy, 
wynajmujący nie odstąpi od proporcjonalnej do czasu trwania uroczystości części 
swojego wynagrodzenia. Dekoracja nie zostanie naprawiona natychmiast po powstaniu 
awarii/zgłoszeniu awarii. Wynajmujący nie ma wpływu na awarie nieprzewidziane. 

3. W przypadku całkowitego zniszczenia dekoracji (całkowite spalenie, kradzież 
urządzenia) wynajmujący zobowiązuje się pokryć koszt całościowy zakupy i wykonania 
nowego urządzenia w kwocie wartości dekoracji: 4000zł brutto (słownie: cztery tysiące 
złotych brutto) płatne najpóźniej 7 dni od momentu stwierdzenia takiej sytuacji. 

 
§6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Wynajmujący w swoich materiałach reklamowych może przedstawić zdjęcia dekoracji 
w miejscu pozostawienia urządzenia najemcy bez użycia wizerunku osób oraz bez 
naruszenia prywatności osób (RODO). Wszystkie ewentualne znaki i nazwy firmowe lub 
towarowe użyte w materiałach (np. nazwa lokalu) należą lub/i są zastrzeżone przez ich 
właścicieli, zostaną użyte tylko i wyłącznie w celach informacyjno-reklamowych i 
podlegają ochronie. 

2. Wynajmujący wyraża zgodę na publikację zdjęć dekoracji w materiałach drukowanych i 
elektronicznych najemcy i osób trzecich będących gośćmi najemcy. 

3. W sprawach nieuregulowanych postawieniami niniejszej umowy stosuje się przepisy 
kodeksu cywilnego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 

 
 

 

WYNAJMUJĄCY NAJEMCA 

 
 
 

 

 



 

Załącznik 1 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU / PRZEKAZANIA DEKORACJI 

 

Potwierdzam odbiór dekoracji DRZEWO MOBILNE zgodnego z umową numer: 
……………………………… 

 

Wszystko jest zgodne z założeniami umowy, 

zarówno pod względem ilościowym jak i jakościowym. 

Dekoracja jest w 100% sprawna i wolne od jakichkolwiek usterek. 

 

 DEKORACJA 100% sprawna techniczne, czysta, wolne od wad 

UWAGI (usterki, uszkodzenia) 
 

 
 

KAUCJA ZWROTNA 
 

 

 

………………………………, dnia ……………………………… 

 

 

WYNAJMUJĄCY NAJEMCA 

 
 
 

 



 

Załącznik 2 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU / ZWROT DEKORACJI 

 

Potwierdzam przyjęcie zwrotu dekoracji DRZEWO MOBILNE 

zgodnego z umową numer: ……………………………… 

 

Wszystko jest zgodne z założeniami umowy, 

zarówno pod względem ilościowym jak i jakościowym. 

 

 

 DEKORACJA 100% sprawna technicznie, czysta, wolna od wad 

UWAGI (usterki, uszkodzenia) 
 

 
 

KAUCJA ZWROTNA 
 

  

 

………………………………, dnia ……………………………… 

 

WYNAJMUJĄCY NAJEMCA 
 
 
 

 

 


