
UMOWA NAJMU 
 

zawarta w dniu ....................................... w Lublinie pomiędzy: 
 

EDUCO BSH sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20-707) przy ul. Paśnikowskiego 6,  

NIP: 712-319-18-63, REGON: 060556570, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Lublinie  XI 

Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000343497, wysokość kapitału 

zakładowego 2 762 000,00 zł, reprezentowaną przez Wojciecha Janickiego – Członka Zarządu, 

zwanej w dalszej części umowy Wynajmującym 
 

a 

..................................................... z siedzibą w ........................................................................................., 

reprezentowanym przez ........................................................................................., 

zwanym w dalszej części umowy Najemcą. 
 

§ 1 

Wynajmujący oświadcza, iż jest właścicielem nieruchomości położonej w Lublinie przy 

ul. Paśnikowskiego 6.  
 

§ 2 

1. Wynajmujący udostępni Najemcy sale szkoleniowe zlokalizowane w budynku przy 

ul. Paśnikowskiego 6, w celu prowadzenia zajęć w ramach realizacji projektu 

............................................................................, w okresie od ............................... do ....................... 
 

2. Zajęcia będą odbywały się wg uzgodnionego harmonogramu, z zastrzeżeniem ust. 3. 
 

3. Terminy najmu sal mogą ulegać zmianom, po ich uprzednim uzgodnieniu przez strony umowy.  
 

4. Osobą do kontaktu ze strony Wynajmującego jest Ewa Zakrzewska, tel. 519 546 535, adres 

mailowy ewa.zakrzewska@sfera.lublin.pl. Osobą do kontaktu ze strony Najemcy jest 

............................................. tel. .................................., adres mailowy................................................. 
 

§ 3 

1. Strony przyjmują, że jedna jednostka szkoleniowa wynosi 45 minut.  
 

2. Najemca zobowiązuje się do uiszczania opłaty za korzystanie z sal wymienionych w § 2 ust. 1 

w kwocie ................. zł netto (słownie: .......................................................), plus obowiązujący 

podatek VAT, za każdą wynikającą z harmonogramu jednostkę rozliczeniową.  
 

3. Opłata jest pomniejszana o kwotę wynikającą z liczby godzin zajęć nieodbytych, o ile Najemca 

poinformuje Wynajmującego o planowanym nieodbyciu zajęć z wyprzedzeniem co najmniej 24-

godzinnym. 
 

4. Opłata za najem będzie uiszczana raz w miesiącu, przelewem na konto bankowe w banku PKO BP 

S.A. 96 1020 3176 0000 5502 0152 3562, w terminie do 14 dni od daty wystawienia faktury. 
 

5. Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. 
 

6. W przypadku nie uiszczenia opłaty w terminie, Wynajmujący ma prawo naliczać odsetki ustawowe. 
 

§ 4 

1. Najemca oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym pomieszczeń oraz wyposażenia i 

odpowiada on jego potrzebom.  
 

2. Wynajmujący zobowiązuje się do utrzymywania obiektu będącego przedmiotem niniejszej umowy 

w stanie umożliwiającym korzystanie z niego do celów prowadzenia zajęć szkoleniowych, w 

szczególności zabezpieczając dostawy wody, energii elektrycznej, ogrzewania oraz sprzątanie 

wynajmowanych pomieszczeń. 
 

3. Najemca zobowiązany jest do zabezpieczenia mienia powierzonego mu przez Wynajmującego 

w czasie trwania niniejszej umowy.  
 

4. Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów napraw związanych z usunięciem ewentualnych 

szkód, które powstały z winy Najemcy w przedmiocie niniejszej umowy w trakcie korzystania 

z obiektów wymienionych w § 2 ust. 1.  



 

§ 5 

1. Najemca przyjmuje pełną odpowiedzialność za zdarzenia losowe powstałe w trakcie prowadzonych 

zajęć i we własnym zakresie dokona odpowiednich ubezpieczeń oraz zabezpieczy opiekę 

medyczną.  
 

2. Najemca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz 

porządkowych obowiązujących na terenie obiektu, o którym jest mowa powyżej. 
 

3. Najemca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie przedmioty pozostawione w salach 

szkoleniowych w trakcie prowadzonych zajęć. 
 

§ 6 

1. W trosce o wizerunek obu instytucji strony zobowiązują się do realizacji niniejszej umowy 

z dołożeniem wszelkiej staranności oraz na wysokim poziomie. 
 

2. Wynajmujący zgadza się na oznakowanie przedmiotu najmu w sposób umożliwiający Najemcy 

właściwą realizację jego projektu, w szczególności poprzez umieszczenie logo projektu w 

uzgodnionych z Wynajmującym miejscach. 
 

3. Najemca w ramach postanowień niniejszej umowy nie ma prawa udostępniać obiektu będącego 

przedmiotem najmu osobom trzecim. 
 

§ 7 

1. Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron może nastąpić w każdym czasie. 
 

2. Każda ze stron ma prawo do jednostronnego rozwiązania umowy za wypowiedzeniem, z 

zachowaniem 15-dniowego terminu wypowiedzenia.  
 

3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym 

w przypadku, gdy Najemca dopuszcza się rażących naruszeń postanowień umowy, a w 

szczególności, gdy Najemca zalega z należnymi opłatami za dwa pełne miesięczne okresy 

płatności.  
 

4. Najemca zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym w 

przypadku, gdy Wynajmujący dopuszcza się rażących naruszeń postanowień umowy, a w 

szczególności uniemożliwia Najemcy korzystanie z obiektu wymienionego w § 2 ust. 1. 

 

§ 8 

Każda zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 

i inne obowiązujące przepisy. 
 

§ 10 

Ewentualne spory wynikające ze stosowania niniejszej umowy strony zobowiązują się rozpatrywać 

w drodze wspólnych negocjacji. W przypadku niemożności osiągnięcia kompromisu strony poddają 

spór pod rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu w Lublinie. 
 

§ 11 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 
 

  Najemca Wynajmujący 

 


