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UMOWA NAJMU FOTOBUDKI 

 

Zawarta w dniu ………………………………. 

Pomiędzy………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej Najemcą 

a Adamem Duryło prowadzącym działalność gospodarczą o nazwie firmy  
MAGICART Adam Duryło , 14-100 Ostróda, ul Pieniężnego 28/3 
NIP: 7421847039 REGON:280353371 
zwany dalej wykonawcą  

§1 

Fotobudka to zautomatyzowane bezobsługowe urządzenie wykonujące zdjęcia w różnych 
formatach na przykład 5x15cm lub 10x10cm oraz drukuje j w przeciągu 15 sekund.  

§2 

Niniejsza umowa stanowi potwierdzenie warunków zawartych pomiędzy stronami na 
odległość. Umowa zawarta w dniu…………………………….dotyczy wynajmu Fotobudki i 
doprecyzowuje niektóre kwestie szczegółowe. 
Wynajmujący zobowiązuje się dostarczenie Fotobudki na uroczystość, która odbędzie się 
dnia…………………………… 
Miejscem dostarczenia Fotobudki jest ……………………………………….………………… 

Zamawiający wybiera jeden z pakietów  
 

Pakiet Brązowy  ( czas pracy fotobudki 1h cena 350zł) …………….. 

Pakiet Srebrny  (czas pracy fotobudki 2h cena 700zł) …………….. 

Pakiet Złoty   ( czas pracy fotobudki 3h cena 900zł) …………….. 

Pakiet Diamentowy  ( czas pracy fotobudki …… cena…….…) ………… 

 

§3 

Zdjęcia zostaną wykonane w formacie 5x15cm w ilości dwa zdjęcia lub w formacie 10x15cm 
jedno zdjęcie i wydrukowane w ciągu 15 sekund od zrobienia. Zdjęcia po zakończonej 
imprezie zostaną przekazane w formie elektronicznej na płycie DVD lub PenDrivie w 
zależności od wybranego pakietu. 
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§4 

Najemca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz wynajmującego wynagrodzenie w wysokości 
zgodnej z sumą wyliczoną w §2 

Zapłata wynagrodzenia pomniejszona o kwotę zadatku nastąpi najpóźniej w dniu wynajmu 
Fotobudki. 

§5 

Wykonawca zachowa na swój użytek,w szczególności do celów reklamowych i promocji, 
fotografie wykonane przez Fotobudkę. 

W przypadku wyrażenia przez najemcę zgody osobnej umowie na późniejsze 
wykorzystywanie fotografii, wynajmujący zobowiązuje się nie wykorzystywać ich w żadnym 
innym charakterze niż wspomniane w §2 niniejszej umowy.  

§6 

Na wskutek wystąpienia zdarzeń losowych , wynajmujący może odstąpić od wynajmu 
Fotobudki. 

§7 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia woli obu stron w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

§8 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje się przepisy 
kodeksu cywilnego. 

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

  

Zamawiający decyduje się na następujący format wydruku zdjęć:  

5x15cm ………...   10x15cm ………….  

 

WYNAJMUJĄCY                NAJEMCA 

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

     (czytelny podpis)                 (czytelny podpis) 
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DODATKOWE OPCJE 

Dojazd powyżej 30km od Ostródy ( cena 1zł za km) 

Księga gości do wklejania zdjęć ( cena 150 zł ) 

Druk duplikatów zdjęć ( cena 0.50 zł ) 

Dodatkowa godzina pracy Fotobudki ( cena 200 zł ) 

Gadżety tematyczne ( cena do uzgodnienia ) 

Zamawiający wyraża zgodę na późniejsze wykorzystanie fotografii w materiałach 
reklamowych działalności wykonawcy np. umieszczanie zdjęć na stronie internetowej oraz 
mediach społecznościowych i z tego tytułu nie będzie przedstawiał żadnych roszczeń.  

TAK WYRAŻAM ZGODĘ ………………………….. 

NIE WYRAŻAM ZGODY……………………………. 

 

CAŁKOWITA CENA WYNAJMU  ………………………….. 

WPŁACONY ZADATEK        ………………………….. 

POZOSTAŁO DO ZAPŁATY  ………………………….. 

 

 

Zamawiający zapoznał się z §9 (Ważne informacje) 

 

 

 

                ZAMAWIAJĄCY                      WYKONAWCA 

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

            (data, czytelny podpis )           (czytelny podpis ) 
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§9 

Ważne informacje 

WARUNKI WYNAJMUJ 

Obsługa z Fotobudką dojeżdża na miejsce odpowiednio wcześnie, tak aby uzyskać gotowość 
do pracy na 1 godzinę przed rozpoczęciem imprezy. 

Gwarantujemy pełną obsługę ( montaż,demontaż Fotobudki, opiekę nad gośćmi) Do ceny 
należy dodać uzgodniony koszt transportu.  

Warunkiem realizacji zamówienia jest podpisanie umowy oraz wpłata zadatku w wysokości 
40% wartości zamówienia brutto. Pobrany zadatek jest gwarancją zrealizowania zamówienia 
w terminie. 

Pozostała część zapłaty za usługę dokonywana jest przelewem na podstawie faktury w 
przeciągu 14 dni od realizacji zamówienia na konto BZ WBK S.A. 26 1090 2590 0000 0001 
3422 4152 

WYMAGANIA TECHNICZNE  

Miejsce jakie potrzebujemy na rozstawienie fotobudki to 2,5m x 2,5m. 
W przypadku imprez plenerowych Miejsce powinno być zadaszone o stabilnym, suchym 
podłożu. Na miejscu musi być zapewniony dostęp do źródła prądu – o napięciu 230V 

TRANSPORT 

Koszty transportu pokrywa zamawiający ( koszt transportu ustalany jest indywidualnie) 

FORMA PŁATNOŚCI 

Podstawową formą płatnością stosowaną przez naszą firmę jest przelew bankowy na konto: 

BZ WBK S.A. 26 1090 2590 0000 0001 3422 4152 

 

 

 
 


