
                                                                                                                                                                Załącznik nr 2 

do Regulaminu udostępniania sali konferencyjnej 

                                                                                                                     w MBP w Mogilnie wprowadzonego 

Zarządzeniem Dyrektora MBP w Mogilnie z 24.07.2017 r.    

 

 

 

UMOWA NAJMU LOKALU 

zawarta w dniu 

 

W Mogilnie, pomiędzy: 

Miejska Biblioteką Publiczną w Mogilnie ul. Rynek 8, 88 – 300 Mogilno, 

reprezentowaną przez Marię Kotlińską Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie, 

zwaną w treści umowy „Wynajmującym” 

a 

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

zwanym dalej „ Najemcą” o następującej treści: 

 

§ 1. 

 

1.Przedmiotem niniejszej umowy jest wynajem sali konferencyjnej, znajdującej się na piętrze  

w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie ul. Rynek 8 w dniu 

………………………………………………………………. w  godzinach od  …………….. do ………….., 

a) bez wyposażenia technicznego, 

b)  z wyposażeniem technicznym, obejmującym: 

- ………………………………………………………………………………….. 

- ………………………………………………………………………………….. 

- …………………………………………………………………………………. 

c) z wykorzystaniem pomieszczenia kuchennego *, 

d) przy zapewnieniu ….. pracowników Biblioteki do obsługi urządzeń *, 

 

 z przeznaczeniem na zorganizowanie …………………………………………………………………………………… 

2. Spis udostępnionego wyposażenia kuchennego stanowi załącznik do umowy. 

3. Wynajmujący zobowiązuje się wydać Najemcy salę w stanie przygotowanym  

do korzystania zgodnie z celem ustalonym w umowie. 

4. Najemca nie może przenosić prawa i obowiązków wynikających z niniejszej umowy  

na podmiot trzeci. 



5. Najemca potwierdza, że otrzymał od Wynajmującego kopię instrukcji bezpieczeństwa 

pożarowego oraz instrukcji bhp obowiązujących w budynku Biblioteki Miejskiej w Mogilnie.   

§ 2. 

 

Czynsz najmu za korzystanie z przedmiotu umowy, o którym w § 1 ustala się na kwotę 

……………………………. ( brutto) słownie: …………………………………………………………………………………… 

 

§ 3. 

 

1. Potwierdzeniem rezerwacji Sali konferencyjnej jest wpłata zaliczki na poczet czynszu 

dokonana przez Najemcę w dniu …………………… w wysokości ……………………..zł. 

2. Zapłata czynszu nastąpi na podstawie wystawionego przez Wynajmującego rachunku  

na konto Biblioteki 29 90650006 0060 0600 3971 0001 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie Oddział  

w Mogilnie w terminie 14 dni od daty wystawienia rachunku. Za datę zapłaty uznaje się datę 

wpływu środków na rachunek bankowy Wynajmującego. 

 

§ 4. 

 

Najemca oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem udostępnienia sali konferencyjnej  

w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie i akceptuje jego postanowienia.   

 

§ 5. 

 

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie postanowienia Regulaminu 

udostępniania sali konferencyjnej w Miejskiej Bibliotece w Mogilnie oraz przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

§ 6. 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej  

ze stron. 

 

 

       Wynajmujący:                                                                                                   Najemca: 

 

 …………………………………..                                                                           ……………………………………….. 
 

 

*Niepotrzebne skreślić 


