
UMOWA Wynajmu sprzętu

zawarta  w  dniu  …........  pomiędzy  Polskim  Radiem  -  Regionalną Rozgłośnią w 
Gdańsku  „RADIO GDAŃSK” S.A., mieszczącym się przy ul. Grunwaldzkiej 18 w 
Gdańsku  Wrzeszczu,  reprezentowanym  przez  Dariusza  Wasielewskiego,  Prezesa 
Zarządu, zwanym dalej Wynajmującym, a

….............................................................
zwanym dalej Najemcą.

§ 1.

Wynajmujący  oświadcza,  że  jest  właścicielem  urządzeń ,  o  których  mowa  w 
specyfikacji , zwanych dalej sprzętem.
Specyfikacja :

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

§ 2.

Wynajmujący wynajmuje Najemcy w dniach:  …..................  sprzęt,o  którym mowa 
w § 1. umowy, a Najemca oświadcza, że sprzęt użytkować będzie jedynie do celów, 
dla których są przeznaczone.

§ 3.
1.Minimalnym czasem wynajmu sprzętu jest 1 doba.

 2.Czas  najmu  sprzętu,  zgodnie  ze  złożonym  zamówieniem,  wynosi......doby  i 
liczony jest od momentu udostępnienia Najemcy sprzętu przez Wynajmującego.
3. Czas najmu sprzętu liczony jest  w dobach. Każda następna godzina liczona jest 

jako 1/24 ceny za dobę. 
4. Przedłużenie  czasu  użytkowania  sprzętu  może nastąpić na  wniosek  Najemcy, 
po uprzednim uzgodnieniu terminu.

§ 4. 

1.Najemca stwierdza , że sprzęt jest sprawny i nieuszkodzony
2.Najemca przyjmuje pełną odpowiedzialność za sprzęt , którego wartość wynosi : 
3.  ….........( ….......................................................... zł)
4.W razie  utraty lub zniszczenia  wypożyczonego sprzętu Najemca zobowiązuje  się 
zwrócić taki sam sprzęt bądź spłacić równowartość w gotówce wg aktualnych cen.

§ 5.



1. Opłata  za  wynajem  sprzętu  wynosi  ….....................zł brutto
(słownie:...............................................zł )  za  jedną dobę.  (Suma  brutto 

zawiera podatek VAT w wysokości 22%)
2. Ostateczne  rozliczenie  z  Najemcą nastąpi  na  podstawie  rozliczenia 
wynikowego sporządzonego po zakończeniu najmu.
3. Opłatę za  najem  obliczoną zgodnie  z  § 5.  pkt.  1  i  § 3.,  Najemca  jest  

zobowiązany zapłacić Wynajmującemu po przedstawieniu mu faktury VAT 
lub rachunku uproszczonego w kasie Wynajmującego lub przelewem na konto:
50-11602202-00000000-2857-5134

4. W przypadku  przedłużenia  czasu  najmu  Najemca  jest  zobowiązany zapłacić 
należność za  czas  dodatkowy,  na  podstawie  wystawionej  faktury  VAT  lub  
rachunku uproszczonego, w ciągu 7 dni od jej otrzymania. 

§ 6.

  1.Po zakończeniu  najmu Najemca zobowiązuje  się do zwrotu  przedmiotu  najmu w 
stanie  nienaruszonym  ponad  zużycie  wynikające  z  prawidłowej,  normalnej 
eksploatacji.
   2.Zwrot następuje po dokonaniu przez strony protokołu zdawczo - odbiorczego.

§ 7

 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 8

 W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą umową zastosowanie  mają przepisy 
kodeksu.

     ……............. …..............................
Najemca Wynajmujący


