
Regulamin świadczenia usług najmu oraz sprzedaży sprzętu 

eventowego przez firmę HoReCa Project 

 

1. Regulamin dotyczy współpracy oraz usług świadczonych przez firmę Horeca Project Dutka 

Radosław o numerze NIP: 611-240-80-28 z siedzibą w Jeleniej Górze przy ulicy Wolności 187C. 

 

2. Podjęcie współpracy między stronami jest jednoznaczne z akceptacją zapisów zawartych  

w regulaminie. W przypadku jakichkolwiek nieścisłości niniejszy regulamin posiada 

pierwszeostwo nad umowami zawartymi między stronami w ramach podjętej współpracy. 

 

3. Strony świadczonych usług na potrzeby regulaminu określa się następująco:  

 

 Klient – osoba lub firma dokonująca zamówienia w ramach usług świadczonych przez 

firmę Horeca Project Dutka Radosław. 

 Wynajmujący – firma Horeca Project Radosław Dutka. 

 

4. Jako przedmiot najmu uważa się zarówno nowe, jak i używane meble oraz szeroko rozumiany 

sprzęt eventowy zapewniany przez wynajmującego w ramach świadczonych usług. 

Wynajmujący gwarantuje dobrą jakośd oraz stan techniczny mebli i sprzętów eventowych 

będących przedmiotem najmu. Ślady użytkowania nieobniżające walorów estetycznych oraz 

użytkowych przedmiotu najmu nie są traktowane, jako uszkodzenia. 

 

5. Ceny oraz informacje zawarte w katalogach, na stronach internetowych wynajmującego,  

a także informacje przekazane podczas korespondencji telefonicznej lub za pośrednictwem 

poczty elektronicznej nie stanowią oferty w myśl prawa handlowego. Ostateczne ceny 

obowiązujące w ramach zamówienia ustalane są pomiędzy klientem, a wyjmującym. 

 

6. Zamówienie złożone przez klienta może mied charakter pisemny. Może byd również złożone za 

pośrednictwem rozmowy telefonicznej lub poczty elektronicznej. Zamówienie musi zawierad 

informacje niezbędne do skutecznego świadczenia usług przez wynajmującego.  

 

7. Zamówienie musi zawierad stosowne załączniki potwierdzające prawo zamawiającego do 

zawierania umów i zaciągania zobowiązao w imieniu klienta. 

 

8. Klient jest zobowiązany do przekazywania informacji zgodnych z prawdą i niezbędnych do 

skutecznej realizacji zamówienia. 

 

9. Klient ma obowiązek poinformowad wynajmującego o wszystkich roszczeniach osób Trzecich 

lub postępowaniach egzekucyjnych toczących się wobec klienta. W przypadku zajęcia 

przedmiotu najmu naliczona zostanie kara umowna w wysokości wartości zajętych 

przedmiotów najmu. 

 



10. W przypadku rezygnacji klienta ze świadczonych usług, klient zobowiązany jest niezwłocznie 

poinformowad o tym wynajmującego. Klient jest również zobowiązany do partycypacji  

w kosztach powstałych na skutek realizacji zamówienia, które nie zostało właściwie 

sfinalizowane z winy klienta. 

 

11. Zawarcie umowy następuje w momencie ustalenia wszystkich szczegółów niezbędnych do 

skutecznej realizacji zamówienia i przedstawienia przez wynajmującego finalnej ceny za 

świadczone usługi. O zawarciu umowy klient zostanie poinformowany w formie pisemnej lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej.  

 

12. W przypadku odstąpienia klienta od umowy bez podania stosownej przyczyny, wynajmujący ma 

prawo naliczyd karę umowną w wysokości uzależnionej od zaistniałej sytuacji: 

 

 odstąpienie od umowy na więcej niż 14 dni przez realizacją dostawy – 30% całkowitej 

wartości zamówienia w ujęciu brutto. 

 odstąpienie od umowy na więcej niż 7 dni przez realizacją dostawy – 60% całkowitej 

wartości zamówienia w ujęciu brutto. 

 odstąpienie od umowy na mniej niż 7 dni przez realizacją dostawy – 80% całkowitej 

wartości zamówienia w ujęciu brutto. 

 

13. Oprócz naliczenia powyższych kar umownych, klient w dalszym ciągu partycypuje w kosztach 

poniesionych przez wynajmującego w wyniku dotychczasowej realizacji zamówienia. Kary 

umowne mogą się kumulowad.  

 

14. Klient jest zobowiązany do wskazania osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia w jego 

imieniu. Osoba ta będzie mogła podejmowad czynności prawne w jego imieniu oraz jest 

zobowiązania do stawienia się podczas dostawy oraz odbioru przedmiotu najmu w ramach 

usług świadczonych przez wynajmującego. 

 

15. Klient lub osoba przez niego upoważniona są zobowiązani do kontroli stanu przedmiotu najmu 

dostarczonego w ramach usług świadczonych przez wynajmującego. Wszystkie uszkodzenia 

niestwierdzone w momencie dostawy zostają uznane, jako spowodowane przez klienta.  

 

16. W przypadku nie stawienia się klienta lub osoby pisemnie przez niego upoważnionej  

w momencie dostawy lub odbioru, wszystkimi kosztami powstałymi z tego powodu (koszty 

transportu, oczekiwania lub zakwaterowania pracowników wynajmującego) zostaje obciążony 

klient.  

 

17. Dowodem dostawy oraz odbioru przedmiotu najmu jest protokół zdawczo-odbiorczy. Wszystkie 

uchybienia (uszkodzenia mechaniczne, braki ilościowe lub jakościowe) powinny byd 

odnotowane na protokole zdawczo-odbiorczym i potwierdzone przez obie strony. Wszelkie 

uchybienia powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania przedmiotu najmu, nieodnotowane 

na protokole, będą traktowane, jako powstałe z winy klienta.  

 



18. Klient jest zobowiązany do dbania o stan techniczny przedmiotu najmu oraz użytkowania go  

w zgodzie z jego przeznaczeniem. Klient jest również zobowiązany do ochrony przedmiotu 

najmu przed zniszczeniem, zaginięciem lub kradzieżą. Przez cały okres użytkowania (od 

momentu dostawy, do momentu odbioru) klient ponosi pełną odpowiedzialnośd finansową za 

wszelkie uszkodzenia przedmiotu najmu wynikającego z jego niewłaściwego użytkowania, 

zagubienia lub kradzieży. 

 

19. Za wszystkie uszkodzenia przedmiotu najmu spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub 

montażem, powstałe w okresie najmu odpowiada klient. Koszt naprawy uszkodzeo powstałych 

w trakcie trwania okresu najmu spoczywa na kliencie. W przypadku uszkodzeo nieusuwalnych 

klient pokrywa pełną wartośd przedmiotu najmu. Podstawą takich rozliczeo będzie protokół 

zdawczo-odbiorczy. 

 

20. Klient nie ma prawa podnajmowania, ani nieodpłatnego udostępniania przedmiotu najmu 

osobom trzecim chyba, że w umowie postanowiono inaczej. 

 

21. Obowiązek dostarczenia oraz odbioru przedmiotu najmu leży po stronie wynajmującego chyba, 

że w umowie zastrzeżono inaczej. Transport przedmiotu najmu jest dodatkowo odpłatną usługą 

niezwiązaną z usługą podstawową. Jeżeli klient nie chce skorzystad z usługi transportowej 

świadczonej przez wynajmującego, może przewieźd przedmiot najmu we własnym zakresie. 

Wówczas klient jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniego środka transportu 

przystosowanego do przewozu mebli oraz ubezpieczenia przedmiotu najmu na kwotę wskazaną 

przez wynajmującego. Jeżeli środek transportu zapewniony przez klienta nie spełnia oczekiwad 

wynajmującego lub klient odmawia ubezpieczenia sprzętu, wówczas wynajmujący ma prawo 

odmówid wydania przedmiotu najmu. Taka sytuacja nie skutkuje rozwiązaniem umowy.  

 

22. W sytuacji, gdy wynajmujący nie jest w stanie dostarczyd przedmiotu najmu wyszczególnionego 

w zamówieniu, zastrzega sobie możliwośd dostarczenia innego o takiej samej lub wyższej 

jakości oraz o takich samych walorach użytkowych. 

 

23. Płatnośd za usługi świadczone przez wynajmującego jest płatna w dwóch częściach: 

 Zaliczka wynosząca 40% całkowitej wartości świadczonych usług. Zaliczka płatna jest na  

7 dni przed datą realizacji zamówienia lub w chwili złożenia zamówienia. 

 Płatnośd koocowa wynosząca 60% całkowitej wartości świadczonych usług, płatna na 

podstawie faktury VAT w terminie i na rachunek wyszczególniony na fakturze VAT. 

 

24. W przypadku przekroczenia daty płatności wyszczególnionej na fakturze VAT wynajmujący jest 

upoważniony do naliczania odsetek ustawowych. 

 

25. Klient może uzyskad rabat, którego wysokośd oraz rodzaj zostają ustalone przez 

wynajmującego. Warunkiem uzyskania rabatu jest terminowa realizacja zobowiązao 

finansowych ze strony klienta. W przypadku nie wywiązania się klienta ze wszystkich zapisów 

zawartych w umowie wynajmujący ma prawo cofnąd przyznany rabat i wystawid fakturę 

korygującą.  

 



26. W przypadku braku wpłaty zaliczki przez klienta, nawet po zawarciu wiążącej strony umowy, 

wynajmujący może odmówid świadczenia usług i obciążyd klienta dodatkowymi kosztami 

powstałymi na skutek częściowej realizacji zamówienia. 

 

27. W przypadku opóźnienia płatności przez klienta, wynajmujący jest uprawniony do rozwiązania 

umowy i obciążenia klientami dodatkowymi kosztami (koszty transportu) powstałymi na skutek 

przedterminowego odbioru przedmiotu najmu.  

 

28. W przypadku zastrzeżeo klienta odnośnie usług świadczonych przez wynajmującego lub części  

z nich, jest on zobowiązany poinformowad o tym wynajmującego w ciągu 14 dni od daty 

otrzymania faktury wraz ze stosownych uzasadnieniem. Nie zgłoszenie zastrzeżeo w podanym 

terminie lub zastrzeżenia nieuzasadnione są jednoznaczne z potwierdzeniem prawidłowości 

wykonania usług świadczonych przez wynajmującego w ramach realizowanego zamówienia.  

 

29. Po upływie okresu najmu wynikającego z umowy, klient jest zobowiązany do bezzwłocznego 

zwrotu (dostarczenia w miejsce wskazane przez wynajmującego lub udostępnienia 

pracownikom wynajmującego) przedmiotu najmu. Za każdy dzieo zwłoki wynajmujący ma 

prawo naliczyd karę umowną wynoszącą dwukrotnośd normalnego czynszu. Po upływie 7 dni 

wynajmujący ma prawo naliczyd karę umowną wynoszącą dwukrotnośd wartości przedmiotu 

najmu.   

 

30. W przypadku niewywiązania lub nienależytego wywiązania się z umowy ze strony 

wynajmującego, ponosi on pełną odpowiedzialnośd za straty poniesione przez klienta. 

 

31. Niewywiązanie lub nienależyte wywiązanie się z umowy przez wynajmującego spowodowane 

czynnikami od niego niezależnymi (warunki atmosferyczne, klęski żywiołowe, udział osób 

trzecich) zwalnia wynajmującego od odpowiedzialności za straty poniesione przez klienta. 

 

32. Wynajmujący ma prawo do udokumentowania wykonanej realizacji (zdjęcia, film)  

i późniejszego wykorzystania tych materiałów w działalności reklamowej oraz marketingowej. 

 

33. Sądem właściwym dla sporów będących wynikiem nie wywiązania się z umowy, któreś ze stron 

jest sąd właściwy dla siedziby wynajmującego. 

 

34. Prawem właściwym normującym stosunki między klientem, a wynajmującym jest prawo 

polskie. 


