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2022r.

UMOWA NA WYKONANIE USŁUGI MUZYCZNEJ
Zawarta w dniu ......................... r., w Rybniku,

Imię Narzeczonej/go

pomiędzy .........................................................

…………………………….

zamieszkałym...................................................
PESEL..............................................................
e-mail: ..............................................................
tel......................................................................
zwanym dalej Zamawiającym,
a duetem muzycznym DJ Saxobeat & Vocal reprezentowanym przez firmy:
DJ Saxobeat & Vocal Sławomir Niewelt (DJ i saksofonista)
NIP 6423015822 REGON 386679751 zwanym dalej Wykonawcą
DJ Saxobeat & Vocal Łukasz Marek (DJ i wokalista)
NIP 6423000080 REGON 386673560 zwanym dalej Wykonawcą
§ 1 Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do obsługi muzyczno – konferansjerskiej zabawy weselnej
organizowanej przez Zamawiającego w godzinach
od ................... (ślub godz.........) do ................... (.........godzin) w dniu ....................................
oraz od....................do................(.......godzin) dnia następnego ( poprawiny)
w lokalu...........................................................................................................................
§ 2 Za wyżej wymienioną usługę Wykonawcy otrzymają od Zamawiającego wynagrodzenie w wysokości 4000 zł
brutto (słownie cztery tysiące złotych). Wynagrodzenie za każdą rozpoczętą godzinę ponad czas zawarty w
umowie wynosi 300 zł brutto.
Wypłacone wynagrodzenie zostanie podzielone wśród członków Wykonawcy w równych częściach tj. po 2000 zł
brutto (słownie: dwa tysiące złotych) chyba, że zostaną doliczone dodatkowe godziny ponad czas zawarty w
umowie (informacja na kolejnej stronie). Wynagrodzenie może zostać wypłacone bezpośrednio po wykonaniu usługi gotówką lub przelewem do 3 dni roboczych po zakończeniu Uroczystości.
Nr konta DJ Saxobeat & Vocal Sławomir Niewelt : 43 1020 2472 0000 6102 0600 9015
Nr konta DJ Saxobeat & Vocal Łukasz Marek: 22 1050 1344 1000 0097 3234 8330
Tytuł przelewu: Zapłata za wykonaną usługę muzyczną
§ 3 W dniu podpisania umowy Wykonawca nie pobrał zadatku na poczet wykonania umowy. W przypadku
zrezygnowania z usługi, o której mowa w § 1 - przez Zamawiającego, jest on zobowiązany do uiszczenia opłaty
Wykonawcy w wysokości 500 zł brutto (słownie: pięćset złotych).
Wynagrodzenie określone w § 2 wyczerpuje wszystkie roszczenia finansowe Wykonawcy, które mogą wynikać z
niniejszej umowy.
§ 4 Wykonawca jest zobowiązany do poprowadzenia imprezy na uzgodnionym poziomie, według przedstawionego
ustnie bądź pisemnie planu.
§ 5 Wykonawca zapewnia ze swojej strony profesjonalny sprzęt audio, oświetlenie dyskotekowe oraz bogatą
dyskografię.
§ 6 Za szkody i zniszczenia w sprzęcie nagłośnieniowym i oświetleniowym wynikłe ze strony Zleceniodawcy i jego
Gości w czasie wykonywania zlecenia - odpowiada Zleceniodawca.

§ 7 Zleceniodawca oświadcza, iż w lokalu weselnym, w którym odbędzie się przyjęcie weselne jest możliwość
podłączenia sprzętu muzycznego należącego do Zleceniobiorcy, oraz że zawarł w tym zakresie stosowną umowę, w
szczególności dotyczącą wynajmu sali weselnej, ponoszenia opłat za energię elektryczną.
§ 8 Brak prądu oraz inne przeszkody powodujące przerwy w obsłudze muzycznej imprezy nie stanowią podstawy do
przedłużania czasu jej trwania ponad czas określony.
§ 9 Zamawiający jako organizator zobowiązany jest zgłosić imprezę w Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS oraz uiścić
odpowiednią opłatę za odtwarzanie utworów muzycznych w czasie jej trwania (jeżeli dotyczy).
§ 10 W przypadku choroby, zdarzenia losowego, lub każdego innego czynnika, który uniemożliwi Wykonawcy
wykonanie przedmiotu umowy, jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego
oraz zapewnienia osoby, która wykona umowę w jego zastępstwie. Osoba ta będzie zobowiązana do wykonania
umowy na warunkach określonych niniejszą umową i na tym samym poziomie.
§ 11 Strony oświadczają, że wszelkie ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień umowy będą starały się
rozwiązać polubownie. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia właściwym dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd
powszechny właściwy dla Wykonawcy.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

.............................................

……………………………….
……………………………….

Dodatkowe informacje:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Czy wyrażają Państwo zgodę na publikację filmów i zdjęć z Uroczystości w celach reklamowych? TAK

NIE

Godziny ponad czas zawarty w umowie:………………………
Zapłata za powyższą usługę została dokonana za pomocą gotówki/przelewów na konta*.

**Dokonano zapłaty gotówką w kwocie………………dnia……………………………..
Kwota zostaje podzielona pomiędzy członków wykonawcy w równych częściach.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

.............................................

……………………………….
……………………………….

*- niepotrzebne skreślić
**-dotyczy tylko płatności gotówką

