










 
 

UMOWA NAJMU POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ 
I USŁUG DODATKOWYCH 

na 

                                         

                         138. KRAKOWSKĄ GIEŁDĘ DOMÓW I MIESZKAŃ 
29 lutego – 1 marca 2020, Centrum Targowe Chemobudowy, ul. Klimeckiego 14, Kraków 

 
Zawarta w dniu …………..……..……….. pomiędzy: 
 
Stowarzyszeniem Budowniczych Domów i Mieszkań  
z siedzibą w Krakowie (30-001) przy ulicy Kamiennej 19, NIP : 676-229-30-67,  
reprezentowanym przez:  
Lucynę Płonkę – Dyrektor Biura SBDiM, 
zwanym w dalszych postanowieniach Stowarzyszeniem, 
 
a 
Dane podmiotu zawierającego umowę:  
Nazwa: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Dane do faktury: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby) ………………………………………………….………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
NIP: ………………………………………………………,  
Reprezentowany(a) przez ………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Zwanego(nej) w dalszych postanowieniach Usługobiorcą 
o następującej treści: 

 
§1 

1. Usługobiorca oświadcza, iż zapoznał się z: 
1) terminarzem Giełd oraz  zakresem i cennikiem usług świadczonych przez Stowarzyszenie, 
2) Regulaminem Krakowskiej Giełdy Domów i Mieszkań. 

2. Usługobiorca zamawia następujące usługi (zaznaczyć właściwe): 
1) Stoisko giełdowe 

a) powierzchnia : 
2 m

2 
     4m

2 
      6 m

2 
     8m

2 
     10m

2 
     12m

2 
     16m

2 
    20m

2 
     inna: ……m

2 
  

b) typ:  
własne – indywidualna zabudowa       standard z białymi planszami       standard z własnymi planszami 

 
 

c) rodzaj lady i ilość przy wyborze stoiska standard: 
mała (47x92x47cm)  duża (97x92x47cm)  łukowa (153x92x47cm)   

d) rodzaj fryzu przy wyborze stoiska standard: 
biały

 
  własny  bez fryzu   

2) Katalog giełdowy  
a) Prezentacja inwestycji Wystawcy  
Prosimy podać ilość stron: ……… 
b) Reklamy Wystawcy  
Prosimy podać ilość stron: ……… 
c) Prezentacja inwestycji firmy nie wystawiającej się  
d) Reklama podmiotu nie wystawiającego się  
e) Reklama na drugiej okładce katalogu  
f) Reklama na trzeciej okładce katalogu  
g) Reklama na czwartej okładce katalogu  

3) Inne formy promocji: 
a) Dystrybucja ulotek Wystawcy na terenie giełdy  
b) Dystrybucja ulotek podmiotu nie wystawiającego się  
c) Rollup Wystawcy na terenie Giełdy  
d) Rollup podmiotu nie wystawiającego się  
e) Odczytanie reklamy własnej Wystawcy w Radiowęźle targowym    



 
 
 
 

4) Inne zamówione usługi: 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

3. Inwestycja(e) prezentowana(e) na Giełdzie: 
Nazwa: ……………………………………………….. Adres: ……………………………………………………  
Nazwa: ……………………………………………….. Adres: ……………………………………………………  
Nazwa: ……………………………………………….. Adres: ……………………………………………………  

 
§2 

1. Za wykonanie usług wskazanych w §1 ust. 2, Usługobiorca zapłaci na rzecz Stowarzyszenia kwotę .................... zł netto 
(…………………….. zł brutto) słownie (…………………………………………………………………………………….………………… złotych .…/100).* 
* Wypełnia Stowarzyszenie na podstawie zamówionych przez Usługobiorcę usług. 

2. Usługobiorca zobowiązuje się do uregulowania należności za usługi wskazane w §1 ust. 2, w terminie i na rachunek 
bankowy wskazany na fakturze.  

3. W przypadku rezygnacji z zamówionych usług w terminie do 21 lutego 2020 r. Usługobiorca zostanie obciążony 50% 
kwoty (brutto) należnej za zamówione usługi. W przypadku rezygnacji w późniejszym terminie Usługobiorca 
zobowiązany jest pokryć całą należność za zamówione usługi.  

 
§3 

1. Usługobiorca wyraża zgodę na umieszczenie LOGOTYPU na stronie www.sbdim.pl w zakładce „Wystawcy” oraz na 
stronie www.giełda.sbdim.pl 

2. Usługobiorca zamawiający prezentację lub reklamę w katalogu giełdowym zobowiązuje się do przesłania 
odpowiedniego materiału na adres biuro@sbdim.pl w terminie do 19 lutego 2020. Przygotowanie indywidualnej 
reklamy o formacie A4: 210 mm x 297 mm + spady po 3 mm, full kolor i rozdzielczości 300 DPI leży po stronie 
Usługobiorcy, natomiast przygotowanie prezentacji inwestycji na podstawie przesłanych materiałów przygotowuje 
Stowarzyszenie. Wymogi techniczne i formalne materiałów do prezentacji określa Formularz prezentacji inwestycji, 
będący załącznikiem do niniejszej umowy. 

3. Usługobiorca wskazuje osobę odpowiedzialną za realizację zamówienia: 
 

 ……………….………………………...........................……… tel. ……………………………………. e-mail: ………………………......…………. 
 

§4 
1. Zaproszenie giełdowe oraz Formularz prezentacji inwestycji stanowią załączniki do niniejszej umowy. 
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Krakowskiej Giełdy 

Domów i Mieszkań, dostępnego na stronie www.sbdim.pl w zakładce „Giełdy” oraz na stronie www.gielda.sbdim.pl. 
 
 
 

…………………………………………………….     …………………………………………………….. 
czytelny podpis osoby upoważnionej     czytelny podpis osoby upoważnionej  
do zawarcia umowy w imieniu Stowarzyszenia   do zawarcia umowy w imieniu Usługobiorcy  
     
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań w celach 
marketingowych związanych z prowadzoną przez Stowarzyszenie działalnością – organizacją Krakowskich Giełd Domów i 
Mieszkań, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 

 
..…………………………………………………… 
czytelny podpis osoby upoważnionej do zawarcia umowy 
 
 
…………………………………………………….. 
czytelny podpis osoby wskazanej do kontaktów 
 

Egzemplarz wypełnionej i podpisanej umowy należy przesłać mailem do biura SBDiM w terminie do dnia 19 lutego 2020r. 
Oryginalny egzemplarz umowy przeznaczony dla Stowarzyszenia winien zostać przesłany pocztą lub doręczony pracownikowi 
Biura Stowarzyszenia w trakcie trwania Giełdy. 
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138. KRAKOWSKA GIEŁDA DOMÓW I MIESZKAŃ 
29 lutego – 1 marca 2020, Centrum Targowe Chemobudowy, ul. Klimeckiego 14, Kraków 

 
FORMULARZ PREZENTACJI INWESTYCJI  

 
 

NAZWA FIRMY (prosimy unikać rozbudowanych form typu 
sp. z o.o.) 

 
 

 

 

NAZWA INWESTYCJI 
 
 

 

 
ADRES INWESTYCJI 

 
 

 

 
DANE TELEADRESOWE BIURA SPRZEDAŻY INWESTYCJI 

 

  

DOSTĘPNE METRAŻE  CENA ZA M2 MIESZKANIA  

ILOŚĆ KONDYGNACJI  CENA GARAŻU/ MIEJSCA POSTOJOWEGO  

TERMIN ODDANIA  DODATKOWE POWIERZCHNIE 
(TARAS, BALKON, OGRÓDEK) 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
KRÓTKI OPIS INWESTYCJI 

(DO 1000 ZNAKÓW ZE SPACJAMI) 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

  

 
 

 
PROPONOWANA PROMOCJA TARGOWA 

                      (DO 130  ZNAKÓW ZE SPACJAMI) 
 

 

  

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA  PREZENTACJĘ LUB REKLAMĘ 
W KATALOGU ORAZ KONTAKT DO TEJ OSOBY 

 
 
 

 

 

Prosimy o wypełnienie wszystkich rubryk formularza i przesłanie go do biura SBDiM wraz ze zdjęciem inwestycji o wymiarach 

220x130 mm w rozdzielczości 300 DPI, w terminie do dnia 19 lutego 2020 r. 

                                                                                                                       

PODPIS OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA KATALOG 
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