Załącznik nr 2
Do
Regulaminu
organizacji
wydarzeń, udostępniania lub
wynajmu sal konferencyjnych
zlokalizowanych w budynkach
Hevelianum

Formularz do wynajmu sal konferencyjnych
zlokalizowanych w budynkach Hevelianum
ul. Gradowa 6, 80-802 Gdańsk

Dane Najemcy

Dane płatnika (do wystawienia faktury VAT)

Dane osoby do kontaktu

Data wynajmu

Ilość godzin

Rodzaj wydarzenia

Opis wydarzenia oraz jego
program

Strona 1 z 4

Niniejszym zamawiamy następujące sale konferencyjne:

Sala konferencyjna Haxo

Ilość osób

Sala konferencyjna Strakowskiego

Ilość osób

Sala ………………………

Ilość osób

Układ sali konferencyjnej:
Układ teatralny
Układ bankietowy
Układ klasowy
Inny …………………………...
Zamawiane godziny użytkowania sal konferencyjnych:
Sala konferencyjna Haxo

Od godz.

Do godz.

Sala konferencyjna Strakowskiego

Od godz.

Do godz.

Sala ………………………

Od godz.

Do godz.

Wymagane wyposażenie na salach konferencyjnych:

Ściana wizyjna
Monitory poglądowe 55’’
Mikrofon ilość …..
Komputer do prezentacji
Tablica interaktywna
Tłumaczenia symultaniczne, język …………………..
Inne uzgodnione wyposażenie (wypisać)……………………………………….
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Dodatkowo płatne usługi (wyceniane indywidualnie – cenny netto):
Parking, ilość miejsc …….

Od godz.

Do godz.

Inne………………………..

Od godz.

Do godz.

Inne uzgodnienia wymagające formy pisemnej.

Dane kontaktowe osoby wyznaczonej przez Hevelianum do obsługi
spotkania (obecnej na spotkaniu):
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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Wstępna wycena wynajmu
dodatkowymi (ceny netto).

sali

……………………..

wraz

Sala Konferencyjna
- czas konferencji ……….….. godz.

z

usługami

……..,.. zł

Wypisać inne dodatkowe świadczenia
Suma

…..,.. zł

1. W ramach niniejszego zamówienia, zobowiązujemy się do zapłaty
za powyższe świadczenia wg wstępnej wyceny faktury, wystawionej zgodnie
z Regulaminem organizacji wydarzeń, udostępniania lub wynajmu sal
konferencyjnych zlokalizowanych w budynkach Hevelianum.
2. Wszystkie zaistniałe zmiany w zamówieniu winny zostać dokonane w formie
pisemnej.
3. W przypadku zmian w zakresie: ilości godzin wynajmu sali, poszerzenia
zakresu płatnych świadczeń, zmiany sali itp., ostateczne rozliczenie zostanie
przesłane do Najemcy wraz z fakturą VAT.
4. Faktura VAT wraz z ostatecznym rozliczeniem kosztów wynajmu będzie
wystawiona nie później niż 7 dni od daty wykonania usługi i zostanie wysłana
na adres wskazany w zamówieniu.
5. W przypadku odwołania wydarzenia, na krócej niż 48 godzin przez datą
rozpoczęcia wynajmu sali konferencyjnej, Najemca zobowiązuje się
do zapłaty Wynajmującemu kary umownej w wysokości 20 % od kwoty
wyceny, w terminie 7 dni od planowanej daty rozpoczęcia wynajmu,
za wyjątkiem sytuacji, gdy do odstąpienia doszło w wyniku działania siły
wyższej.
6. Najemca zobowiązuje się do przestrzegania
w Regulaminie, o którym mowa w pkt. 1.

zasad

określonych

7. Przekazanie sali konferencyjnej nastąpi na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego, stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu, o którym mowa
w pkt. 1.
Najemca

……………………………………….
Data, Czytelny podpis, Pieczątka
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