OFERTA
Oferta:

Sala A

14 osób*

Sala B

20 osób*

Serwis
kawowy

całodzienny,
uzupełniany
na bieżąco

Lunch

zupa i danie
główne

cena zawiera projektor,
flipchart, dostęp do
bezprzewodowego internetu
cena zawiera projektor,
flipchart, dostęp do
bezprzewodowego internetu
świeżo parzona kawa, wybór
herbat w saszetkach, soki
owocowe, woda, kruche
ciasteczka
danie główne do wyboru –
jarskie lub mięsne

zupa i danie
główne

danie główne do wyboru –
jarskie lub mięsne

(wyjście do
pobliskiej
restauracji)

Lunch
(na miejscu)

Cena netto
pln
350,00
pln/8h

ilość
1

Cena łączna
netto pln
350,00

Cena łączna
brutto pln
430,50

470,00
pln/8h

1

470,00

578,10

22,00
pln/osoba

10

220,00

270,60

28,00
pln/osoba

10

280,00

344,40

32,00
pln/osoba

10

320,00

393,60

RAZEM
*ustawienie w zamkniętą podkowę
Lokalizacja:

Kontakt:
Sale Hrubieszowska
ul. Hrubieszowska 6a
01-209 Warszawa

T: + 48 (22) 431 82 22
M: +48 530 303 636
biuro@salehrubieszowska.pl
www.salehrubieszowska.pl

Warunki umowy:
1.

Zamawiający obowiązany jest dbać i chronić przed uszkodzeniem przedmiot zamówienia jak również urządzenia tam się znajdujące.

2.

Zamawiający odpowiada za działania i zaniechania swojego personelu i osób z nim współpracujących jak za swoje własne.

3.

Przyjmujący zlecenie po wykonaniu usługi wyśle zamawiającemu fakturę VAT. Należność za wykonaną usługę przelewem bankowym na rachunek
bankowy przyjmującego zlecenie w Ideabank: 50 1950 0001 2006 0220 4123 0002 w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury

4.

jeżeli zamawiający odstąpi od realizacji zamówienia informując pocztą elektroniczną przyjmującego zlecenie co najmniej na 14 dni przed terminem
wskazanym w zamówieniu, wówczas kara umowna nie ma zastosowania,

5.

jeżeli zamawiający odstąpi od realizacji zamówienia informując pocztą elektroniczną przyjmującego zlecenie pomiędzy 13-tym a 8-tym dniem przed
terminem realizacji zamówienia, wówczas zapłaci karę umowną w wysokości 30% wartości wynajmu sali szkoleniowej oraz 100%
udokumentowanych ewentualnych kosztów poniesionych przez przyjmującego zlecenie w związku z jego realizacją (np. zaliczki dla
podwykonawców)

6.

jeżeli zamawiający odstąpi od realizacji zamówienia informując pocztą elektroniczną przyjmującego zlecenie pomiędzy 7-tym a 3-cim dniem przed
terminem realizacji zamówienia, wówczas zapłaci karę umowną w wysokości 60% wartości wynajmu sali szkoleniowej oraz 100%
udokumentowanych ewentualnych kosztów poniesionych przez przyjmującego zlecenie w związku z jego realizacją (np. zaliczki dla
podwykonawców)

7.

jeżeli zamawiający odstąpi od realizacji zamówienia informując pocztą elektroniczną przyjmującego zlecenie po upływie 3-go dnia przed terminem
realizacji zamówienia lub nie poinformuje wcale wówczas zapłaci karę umowną w wysokości 100% wartości zamówienia wskazanego wyżej

8.

Zmniejszenie lub zwiększenie liczby zamówionych i przyjętych do kalkulacji składowych przedmiotu zamówienia, wymaga emailowego uzgodnienia
Stron w terminie do dwu dni roboczych przed realizacją zamówienia.

9.

Uzgodnione zmiany ilościowe zostaną uwzględnione w końcowym rozliczeniu usług, stosując ceny jednostkowe podane w kalkulacji.

10. W przypadku opóźnienia w zwrocie przedmiotu zamówienia, zamawiający zapłaci przyjmującemu zamówienie karę umowną w wysokości 50 zł netto
za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia zwrotu.
11. Wydruki/kopiowanie do 10 stron/dzień bezkosztowe, od 11 strony naliczane 0,30 zł netto za stronę czarno-białą, 1,00 zł netto.za stronę kolorową
12.

Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie jego nazwy i znaku graficznego na stronie internetowej przyjmującego zlecenie oraz na portalach
społecznościowych w zakładce dotyczącej naszych klientów.

13. Wykonanie zamówienia przez przyjmującego zlecenie, tj. oddanie zamawiającemu do używania przedmiotu zamówienia, uwarunkowane jest
uregulowaniem wszystkich wcześniejszych zobowiązań zamawiającego wobec przyjmującego zlecenie najpóźniej do dnia poprzedzającego
planowany dzień oddania zlecającemu przedmiotu zamówienia do używania.
14. Przyjmujący zlecenie nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przeprowadzenia konferencji/szkolenia/spotkania w razie wystąpienia przypadku
siły wyższej uniemożliwiającego przeprowadzenie konferencji/szkolenia/spotkania.
15. Za przypadek siły wyższej, o którym mowa w pkt. 14 powyżej, Strony uznają zdarzenie pozostające poza kontrolą którejkolwiek ze Stron, którego
nie można było wcześniej przewidzieć lub którego nie można było uniknąć bez zastosowaniu nadzwyczajnych środków ostrożności. Za przypadek
siły wyższej uważa się w szczególności: działania wojenne, akty terroru, rozruchy, klęski żywiołowe, wypadki, pożar, nieprzewidziana zmiana cen,
decyzje organów władzy państwowej lub jakiekolwiek inne zdarzenie losowe, w wyniku którego nastąpiło skażenie lub zatrucie chemiczne bądź
radioaktywne osób, nieruchomości lub rzeczy ruchomych, klęska żywiołowa jak również niedostarczenie lub dostarczanie w sposób nieciągły energii
elektrycznej przez dostawcę energii.
16. Każda ze Stron jest zobowiązana niezwłocznie poinformować drugą Stronę o zaistniałym przypadku siły wyższej oraz o wszystkich wynikających z
niej ograniczeniach dla realizacji Umowy. W takim przypadku Strony uzgodnią niezwłocznie tryb działania na okres trwania siły wyższej i po jej
ustaniu.

Uwaga:
Wstępna rezerwacja terminu, niepotwierdzona umową, jest automatycznie anulowana po 5 dniach od jej założenia.

Aktualne promocje:
Promocja 10% - dla stałych Klientów.
Przy wykupie naszej usługi (wynajem sali oraz serwis kawowy) oferujemy Państwu bon o wartości 10% netto wartości tej
usługi.
Bon ten można zrealizować jako część płatności za następna usługę kupioną w Salach Hrubieszowska.

Promocja 20% - dla polecających Sale Hrubieszowska.
Jeśli ktoś z Państwa polecenia wykupi nasze usługi (wynajem sali oraz serwis kawowy), otrzymają Państwo 20% rabatu od
kwoty netto przy najbliższej fakturze.

Promocja talonowa – dla kupujących usługi Sal Hrubieszowska.
Osoba zamawiająca pierwszą usługę w Salach Hrubieszowska może liczyć na bon wartości 50 zł brutto na zakupy w
salonach Empik lub Sephora.

Promocja TTT - dla aktywnych członków grupy „Trener Trenerowi Trenerem”
Aktywni członkowie grupy Trener Trenerowi Trenerem otrzymują zniżkę w wysokości 50 PLN netto na wynajem sali.
Promocja TTT może być łączona z innymi promocjami za wyjątkiem promocji talonowej.

Szczegóły warunków promocji na www.salehrubieszowska.pl

UWAGA: Promocje, za wyjątkiem promocji TTT, nie mogą być łączone.

