
Załącznik Nr 1 

UMOWA NAJMU SALI  

Nr ___________________ / wzór / 

 

zawarta w dniu ___________________ r. w Białymstoku 

 

Miastem Białystok, z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Słonimskiej 1, posiadającym numer  

NIP: 542-030-46-37 oraz REGON: 000515000, reprezentowanym przez:  

Annę Daszutę-Zalewską – Dyrektora Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego 

zwanym dalej „Wynajmującym", 

A 

[•] z siedzibą w [•] ([•]), przy ul. [•] wpisanej do KRS pod numerem [•], numer NIP [•] oraz REGON: [•], 

reprezentowanym przez: 

[•]-[•] 

 

zwaną dalej „Najemcą", 
łącznie zaś zwanymi „Stronami” 
 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest najem sali konferencyjnej/szkoleniowej* znajdującej się  

w pomieszczeniach Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego, w Białymstoku  

ul. Żurawia 71/Żurawia 71A.* 

2. Wynajmujący oświadcza, iż jest właścicielem sali konferencyjnej/szkoleniowej*, o której mowa  

w ust. 1 oraz, że sala nie jest obciążona jakimikolwiek prawami osób trzecich, które mogłyby uniemożliwiać 

realizację niniejszej Umowy. 

 

§ 2 

Wynajmujący oddaje w najem w dniu _________________  a Najemca w tym terminie wynajmuje salę/sale*, o której 

mowa w § 1 Umowy: 

 

Budynek Rodzaj i Nr Sali Godziny najmu Cena brutto 

    

    

    

RAZEM:  

 

§ 3 

1. Strony postanawiają, iż w zamian za wynajem sali konferencyjnej/ szkoleniowej*, o której mowa  
w § 2 Najemca zapłaci Wynajmującemu wynagrodzenie w wysokości __________________zł brutto  do dnia 
…………………. . na rachunek bankowy Wynajmującego nr 08 1240 5211 1111 0010 5684 7654. 

2. Za dłuższe, niż wynika to z treści § 2 umowy korzystanie z sali konferencyjnej/szkoleniowej*, Najemca 
zobowiązany jest do zapłaty Wynajmującemu wynagrodzenia zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik nr 2 za 
każdą kolejną rozpoczętą godzinę korzystania z sali. 

3. Dane do faktury: ………………………………………………………………………………………………..  
………………………..………………………..………………………..………………………..…………..… 

4. Adres do korespondencji Najemcy, na jaki ma zostać wysłana faktura: 
………………………..………………………..………………………..………………………..…………..… 
………………………..………………………..………………………..………………………..…………..… 
………………………..………………………..………………………..………………………..…………..… 

 

 



§ 4 

Wynajmujący zobowiązuje się oddać do dyspozycji Najemcy salę szkoleniową w stanie zdatnym do korzystania z niej 

zgodnie z jej przeznaczeniem. 

 

§ 5 

1. Najemca zobowiązuje się do korzystania z sali szkoleniowej zgodnie z jej przeznaczeniem, a po zakończeniu 
wynajmu do wydania sali Wynajmującemu. 

2. Po zakończeniu korzystania z sali Najemca zobowiązany jest uprzątnąć salę i wydać ją Wynajmującemu  
w stanie niepogorszonym. 

3. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, braki, uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia sali 
konferencyjnej, spowodowane przez Najemcę lub osoby trzecie w czasie korzystania przez Najemcę z sali. 

 

 

§ 6 

Najemca nie może przenosić praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na rzecz podmiotów trzecich. 

 

§7 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową obowiązują postanowienia Regulaminu wynajmu sal 

konferencyjnych i szkoleniowych Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz przepisy Kodeksu 

Cywilnego, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Prawem właściwym jest 

prawo polskie.  

2. Załączniki stanowią Integralną część niniejszej Umowy. 

3. Sądem właściwym do dochodzenia wszelkich roszczeń wynikających z niniejszej Umowy będzie Sąd powszechny 

właściwy miejscowo dla siedziby Wynajmującego. 

4. Niniejsza Umowa sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze otrzymuje 

Wynajmujący a 1 egzemplarz Najemca. 

 

 

 

 

 

 

____________________________                                               ____________________________ 

 Wynajmujący                                                                                   Najemca 

 
 
 
Załącznik nr 1. Regulamin wynajmu sal konferencyjnych i szkoleniowych Białostockiego Parku Naukowo-
Technologicznego. 
Załącznik nr 2. Kalkulacja ceny wynajmu sal konferencyjnych lub szkoleniowych.  
 
 
* niepotrzebne skreślić 

 


