Zarząd Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego
Oddział Sudetów Wschodnich w Prudniku
zaprasza do składania ofert
na wyłączność obsługi w zakresie handlu i gastronomii imprezy plenerowej
„37 Rajd Maluchów Prudnik – Chocim’2016”, która odbędzie się dnia 28 maja 2016 r.
1.Nazwa, termin i miejsce imprezy :
37 Rajd Maluchów, w dniu 28 maja 2016 r. – hipodrom Stadniny Koni w Chocimiu k/Prudnika
Graficzny projekt położenia wszystkich stref gastronomicznych zawiera załącznik nr 1.
2.Zakres obsługi:
Wyłoniony w drodze konkursu Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia:
a) kompleksowego wyposażenia na własny koszt zaplecza do wydawania posiłków i obsługi
gastronomicznej w zakresie:
- sprzedaży potraw z grilla, rożna, hot-dogów, zapiekanek, szaszłyków, grochówki itp. w
naczyniach jednorazowych,
- sprzedaży innych produktów typu: popcorn, wata cukrowa, kukurydza gotowana, lody itp.
b) organizacji stoisk handlowych i obsługi w zakresie sprzedaży gotowych artykułów
spożywczych typu napoje bezalkoholowe, chipsy, cukierki, batony, czekoladki itp. oraz
zabawek i akcesoriów dla dzieci ( balony, butelki, smoczki, odzież itp.)
 innych z wyłączeniem niebezpiecznych dla użytkowników i otoczenia
Ceny sprzedawanych podczas imprezy produktów oraz usług ustala Oferent na własną
odpowiedzialność i ryzyko.
3.Zakres obowiązków oferenta:
a) oferent zobowiązany jest posiadać aktualne pozwolenia na prowadzenie swojej
działalności oraz niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny, a także
dysponować odpowiednim personelem, który umożliwi prawidłowe wykonanie zadań,
o których mowa w ogłoszeniu. Ponadto oferent zobowiązany jest zapewnić sprzęt techniczny
w ilości niemniejszej niż:
– stanowiska sprzedające jedzenie - minimum 2 szt.,
- miejsca siedzące pod parasolami wraz ze stołami, minimum 100 miejsc ,
b) dostarczony przez oferenta sprzęt musi być sprawny technicznie i estetyczny (nie
zniszczony),
c) oferent zobowiązuje się do obsługi miejsc gastronomicznych, w godzinach trwania
imprezy od godz. 10:00 do godz. 16:00,
d) oferent zobowiązuje się do zachowania w ciągłej czystości obszaru objętego wyłącznością
podczas trwania imprezy oraz posprzątanie tego terenu po zakończeniu imprezy.
e) oferent zobowiązany jest do ustawienia swoich stoisk w sposób zapewniający
nie blokowanie dróg ewakuacyjnych (wszelkiego typu daszki, parasole, stoliki, krzesełka
nie mogą utrudniać ewakuacji i przejazdu samochodów służb ratowniczych) oraz zgodnie
z wytycznymi Organizatora,
f) oferent zobowiązany jest do zabezpieczenia swoich stoisk w zakresie przepisów
przeciwpożarowych (wyposażyć w gaśnice),
g) oferent zobowiązany jest do posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej w związku z prowadzoną działalnością. Za wszelkie szkody i wypadki powstałe na
terenie objętym wyłącznością odpowiada wyłącznie oferent, który wyegzekwuje
ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków od podwykonawców,

h) oferent zobowiązany jest do zabezpieczenia swoich stoisk w energię elektryczną
230/400V przedłużacze, urządzenia oraz osprzęt elektryczny zgodny z obowiązującymi
normami posiadający zabezpieczenie przeciwporażeniowe.
g) zapewnienie na własny koszt wyżywienia dla obsługi imprezy – 100 porcji grochówki.
4.Zakres obowiązków organizatora:
a) organizator zapewni w trakcie trwania imprezy występy artystyczne na scenie oraz inne
atrakcje odbywające się na terenie imprezy (program zał. nr 2)
c) organizator zapewni ochronę podczas trwania i na terenie imprezy
d) organizator nie zapewnia ochrony terenu objętego wyłącznością,
e) organizator zobowiązuje się do utrzymania czystości terenu imprezy,
f) organizator zapewnia dostęp do WC,
g) organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu oferenta, którym oferent się
posługuje przy wykonaniu umowy zawartej z organizatorem, wyrządzonych przez:
uczestników imprezy, służby ratownicze, siły natury (wichury, burze itp.),
h) organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego
niezależnych (klęski żywiołowe, żałoba narodowa itp.)
5.Organizator dopuszcza:
a) organizator dopuszcza możliwość, iż oferent wynajmie podwykonawcę do wykonania
zadania polegającego na zapewnieniu stoisk gastronomicznych,
b) organizator nie wyklucza organizacji stoisk innych, niż gastronomiczne i handlowe (np.
stoiska bankowe, reklamowe, szkolne, medyczne) na podstawie odrębnych uzgodnień
z organizatorem,
6.Organizator nie dopuszcza:
a) sprzedaży piwa i alkoholu oraz artykułów objętych zakazem i wymienionych w regulaminie
imprezy (załącznik nr 8) oraz sprzedaży napojów w butelkach szklanych.
b) parkowania samochodów na terenie imprezy. Wszystkie samochody muszą zostać
zaparkowane poza terenem imprezy. Proponujemy parking przy hipodromie oddalony ok.
100 m od terenu imprezy,
7.Oferta powinna zawierać w szczególności:
a) aktualny wypis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej potwierdzający dopuszczenie do obrotu gospodarczego w zakresie objętym
ofertą, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
b) oświadczenie oferenta (załącznik nr 3), że w przypadku wybrania jego oferty zobowiązuje
się do wpłaty zaoferowanej kwoty za wyłączność w dwóch równych ratach:
I rata zaoferowanej kwoty za wyłączność w terminie do dnia 29.04.2016 roku,
II rata zaoferowanej kwoty za wyłączność w terminie do dnia 10.05.2016 roku,
W przypadku przekroczenia terminu płatności I raty organizator może przeprowadzić
ponownie postępowanie ofertowe lub odstąpić wyłączność na obsługę imprezy plenerowej
na rzecz drugiego w kolejności oferenta.
W przypadku nie dotrzymania terminu płatności II raty wpłacona wcześniej I rata przepada
na rzecz organizatora a organizator ma prawo postąpić jak w przypadku, gdy oferent nie
wpłaci w terminie I raty.
c) koncepcję organizacji gastronomii,
d) dane osoby upoważnionej do bieżących kontaktów z organizatorem imprezy,

e) dokument potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą podczas
świadczenia usług objętych ofertą,
f) referencje lub inny dokumenty potwierdzające wiarygodność oraz doświadczenie oferenta
w organizacji takiego typu imprez,
g) oświadczenie, że oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
prawidłowe wykonanie powierzonych zadań (załącznik nr 4),
h) oświadczenie o zapoznaniu się oferenta z warunkami konkursu i o niezwłocznym
podpisaniu umowy w przypadku wygrania konkursu (załącznik nr 5),
i) oferta powinna zawierać wszystkie podpisane załączniki. Dokumenty należy złożyć
w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez oferenta.
(załącznik nr 7)
8.Termin i miejsce składania ofert:
Na zgłoszenia ofert oczekujemy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.04.2016r. do
godz.15:00
Oferty z opisem „Oferta na wyłączność obsługi w zakresie gastronomii podczas 37
Rajdu Maluchów”, należy składać w siedzibie organizatora osobiście lub za pośrednictwem
poczty: PTTK Oddział Sudetów Wschodnich w Prudniku ul. Kościuszki 56, 48-200 Prudnik .
O terminie wpływu oferty decyduje data wpływu oferty do biura PTTK.
9.Kryteria wyboru oferty:
Głównym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie zaproponowana kwota wpłaty,
jednakże komisja konkursowa weźmie również pod uwagę:
- jego doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć, opinie i referencje,
- koncepcję organizacji gastronomii.
O wynikach konkursu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
Złożonych dokumentów organizator nie zwraca.
Osoba do kontaktu w sprawach formalnych Józef Michalczewski – prezes Oddziału PTTK
Prudnik, tel. 77 4363941, biuro@prudnik.pttk.pl od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do
godz. 16:00
Niniejsze zaproszenie opublikowano na stronie internetowej PTTK O/Sudetów Wschodnich
w Prudniku

Zarząd PTTK O/Prudnik

Prudnik, dnia 02.04.2016 r.

Załącznik nr 3
zaproszenia do składania ofert na
wyłączność obsługi w zakresie
gastronomii imprezy plenerowej
37 Rajd Maluchów Prudnik – Chocim’2016

....................................
(nazwa, adres oferenta)
OŚW IADCZENIE
Oświadczam, że w przypadku wygrania konkursu dotyczącego wyłączności na obsługę w zakresie
gastronomii podczas imprezy plenerowej „Rajd Maluchów Prudnik – Chocim 2016” zobowiązuję się do
wpłaty zaoferowanej kwoty za wyłączność przelewem na konto POKiBP w Banku Spółdzielczym w
Prudniku 06 8905 0000 2000 0000 1401 0001 w dwóch równych ratach:
I rata zaoferowanej kwoty za wyłączność w terminie do dnia 29.04.2016 roku,
II rata zaoferowanej kwoty za wyłączność w terminie do dnia 10.05.201 roku.
Oświadczam również, że jestem świadomy/a, iż w przypadku przekroczenia terminu płatności I raty
organizator może przeprowadzić ponownie postępowanie ofertowe lub odstąpić wyłączność na
obsługę imprezy plenerowej na rzecz drugiego w kolejności oferenta, jak również, że w przypadku nie
dotrzymania terminu płatności II raty wpłacona wcześniej I rata przepada na rzecz organizatora a
organizator ma prawo postąpić jak w przypadku gdy oferent nie wpłaci w terminie I raty.

.........................................
(miejscowość, data)

.........................................
(podpis oferenta

Załącznik nr 4 do
zaproszenia do składania ofert na
wyłączność obsługi w zakresie
gastronomii imprezy plenerowej
37 Rajd Maluchów Prudnik – Chocim’2016

....................................
(nazwa, adres oferenta)

OŚW IADCZENIE
Oświadczam, że składając ofertę na wyłączność obsługi w zakresie gastronomii podczas imprezy
plenerowej „37 Rajd Maluchów Prudnik – Chocim’2016”

znajduję się w sytuacji ekonomicznej

i finansowej zapewniającej należyte wykonanie umowy.

.........................................
(miejscowość, data)

.........................................
(podpis oferenta

Załącznik nr 2 do
zaproszenia do składania ofert na
wyłączność obsługi w zakresie
gastronomii imprezy plenerowej
37 Rajd Maluchów Prudnik – Chocim’2016

Wstępny program

PROGRAM

„37 Rajd Maluchów
Prudnik – Chocim 2016”
28 maja 2016 r.

28.05.2016 r. (sobota)
8 30 - zbiórka przy zabytkowej altanie w Parku Miejskim w Prudniku
występy wokalistów Dziecięcego Studia Piosenki POK,
00
9 - START - przemarsz przez park, Aleją Rajdu Maluchów, Górę
Kapliczną na hipodrom Stadniny Koni w Prudniku.
15
10 - uroczyste rozpoczęcie Rajdu Maluchów’
10 30 - blok rodzinnych konkursów sprawnościowych z nagrodami, gry,
zabawy w plenerze, niespodzianki, występy wokalistów Dziecięcego
Studia Piosenki POK’
10 30 - 12 30 - konkursy specjalne na scenie: na najmłodszego uczestnika,
najciekawsze bajkowe przebranie, najliczniejszą rodzinę i in.
12 30 - 14 00 - program estradowy rozrywkowo - zabawowy
14 15 - 15 30 - występ artystyczny - program estradowy
15 30 - rozstrzygnięcie konkursu na nagrodę główną

(miejscowość, data) ................................

(podpis oferenta) ......................................

Załącznik nr 5 do
zaproszenia do składania ofert na
wyłączność obsługi w zakresie
gastronomii imprezy plenerowej
37 Rajd Maluchów Prudnik – Chocim’2016

....................................
(nazwa, adres oferenta)

OŚW IADCZENIE
Oświadczam, że zapoznałem/a się z ogłoszeniem o konkursie na wyłączność obsługi w zakresie
handlu i gastronomii podczas

imprezy plenerowej „37 Rajd Maluchów Prudnik – Chocim’2016”

i akceptuję jego warunki.
Oświadczam również, że w przypadku wyboru mojej oferty niezwłocznie przystąpię do podpisania
umowy w miejscu i czasie wyznaczonym przez organizatora konkursu.
Oświadczam, że jestem świadom/a, iż w przypadku nie podpisania umowy w terminie
określonym przez organizatora, organizator może przeprowadzić ponownie postępowanie ofertowe
lub odstąpić wyłączność na obsługę imprezy plenerowej na rzecz drugiego w kolejności oferenta.

.........................................
(miejscowość, data)

.........................................
(podpis oferenta)

Załącznik nr 6 do
zaproszenia do składania ofert na
wyłączność obsługi w zakresie
gastronomii imprezy plenerowej
37 Rajd Maluchów Prudnik – Chocim’2016

....................................
(nazwa, adres oferenta)

OŚW IADCZENIE

Oświadczam, że nie będę rościł/a odszkodowania za straty wywołane odwołaniem lub skróceniem
imprezy plenerowej „37 Rajdu Maluchów Prudnik – Chocim’2016” ani domagał/a się zwrotu wpłaconej
kwoty za wyłączność w przypadku odwołania lub skrócenia w/w imprezy z przyczyn niezależnych od
organizatora np.: żałoba narodowa, powódź, zamieszki wywołane przez chuliganów itp.

.........................................
(miejscowość, data)

.........................................
(podpis oferenta

Załącznik nr 7 do zaproszenia do składania
ofert na wyłączność obsługi w zakresie
gastronomii imprezy plenerowej
37 Rajd Maluchów Prudnik – Chocim’2016

....................................
(nazwa, adres oferenta)

REGULAMIN

IMPREZY

37 Rajdu Maluchów
(wzór)
Regulamin jest ustalony przez organizatora imprezy czyli Polskie Towarzystwo Turystyczno –
Krajoznawcze Oddział Sudetów Wschodnich w Prudniku z siedzibą w Prudniku 48-200, ul. Kościuszki
56, zwanego dalej „organizatorem”. Impreza „37 Rajd Maluchów” zwana dalej „imprezą” odbywać się
będzie na terenie hipodromu Stadniny Koni Prudnik w Chocimiu w dniu 28 maja 2016 r.
1.Wstęp na imprezę jest bezpłatny.
2.Uczestnicy imprezy mają prawo przebywać na terenie imprezy w godzinach jej trwania tj. w dniu 28
maja 2016 r . od godziny 8:00 do godz. 16 00
3.Po zakończeniu imprezy, uczestnicy imprezy zobowiązani są bez zbędnej zwłoki opuścić miejsce
imprezy.
4.Uczestnikom imprezy masowej zabrania się:
a/. używania otwartego ognia,
b/. wnoszenia na teren imprezy substancji chemicznych mogących stanowić zagrożenie dla życia i
zdrowia innych uczestników imprezy,
c/. wnoszenia na teren imprezy substancji łatwo palnych,
d/. wnoszenia na teren imprezy broni palnej,
e/. wnoszenia na teren imprezy butelek szklanych, szklanek i innych szklanych przedmiotów,
f/. wnoszenia na teren imprezy ostrych narzędzi typu noże, maczety itp. oraz innych
metalowych przedmiotów typu kastety, łańcuchy itp., które mogą zostać uznane przez służby
porządkowe za niebezpieczne,
g/. wnoszenia na teren imprezy wszelkich materiałów pirotechnicznych,
h/. używania sprzętu pożarowego do innych celów niż do tych do których mają służyć,
i/. spożywania i wnoszenia na teren imprezy alkoholu oraz przebywania na jej terenie w stanie
nietrzeźwym,
j/. używania i wnoszenia na teren imprezy środków odurzających lub substancji psychotropowych oraz
przebywania na jej terenie pod ich wpływem,
5. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie imprezy
jest zabronione.
6. Osoby małoletnie uczestniczą w imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad
nimi pieczę.
7. Uczestnicy imprezy mają obowiązek informowania służb porządkowych o zagrożeniach
i niebezpieczeństwach związanych z zakłóceniem porządku publicznego oraz o wszelkich innych
niebezpiecznych zdarzeniach.
8. Służby porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są
uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
a/. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
b/. przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub
posiadają niebezpieczne przedmioty,
c/. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym
się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania takich poleceń
– wezwania ich do opuszczenia imprezy, ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób
stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia,
e/. stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony
w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służb
porządkowych, służb informacyjnych lub inną osobę, na zasadach określonych w art.38 ustawy z dnia
22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn, zm).
Organizator prosi uczestników imprezy o dostosowanie się do niniejszego regulaminu w celu
uniknięcia konieczności zastosowania przez służby porządkowe środków przewidzianych prawem.
Prudnik , dnia..............................................

.........................................
(podpis oferenta

Załącznik nr 8 do
zaproszenia do składania ofert na
wyłączność obsługi w zakresie
gastronomii imprezy plenerowej
37 Rajdu Maluchów Prudnik – Chocim 2016

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

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

(pieczątka Wykonawcy,

( miejscowość, data)

Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa:............................................................................................................................
adres...............................................................................................................................
Nr NIP ...................................................... REGON .......................................................
Nr tel. ............................................................ Nr faksu ..........................................
e-mail: ...........................................................
Dane zamawiającego:

OFERTA
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: „Oferta na wyłączność obsługi w
zakresie handlu i gastronomii podczas imprezy plenerowej 37 Rajdu Maluchów Prudnik –
Chocim;2016”, która odbędzie się w dniu 28 maja 2016 r. w Chocimiu k/Prudnika.
Oferujemy za przyznanie nam wyłączności w/w usługi będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie
z

wymogami

opisu

przedmiotu

zaproszenia,

za

cenę

brutto:

..................................zł.

(słownie:.................................................................................................................................................),
Oświadczam, że:
1. zapoznałem się ze zaproszeniem i nie wnoszę do niego zastrzeżeń, oraz akceptujemy
w całości wszystkie zawarte w niej warunki.
2. Zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz przygotowania oferty.
3. Przedmiot zamówienia zrealizuje w terminie określonym w zaproszeniu.
4. Oświadczam, że zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty warunki umowy akceptuję
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na tych warunkach
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty wymienione w zaproszeniu.

..................................................
( podpis i pieczątka Wykonawcy)

UMOWA Nr ...................../2016
na obsługę handlowo - gastronomiczną na zasadzie wyłączności
zawarta w dniu ..............r. w Prudniku pomiędzy Polskim Towarzystwem Turystyczno
– Krajoznawczym Oddział Sudetów Wschodnich w Prudniku ul. Kościuszki 56, 48200 Prudnik, NIP: 7551543484 w imieniu, którego działają:
- Józef Michalczewski - prezes Zarządu PTTK O/Prudnik,
- Jarosłąw Jasiczek – skarbnik Oddziału PTTK Prudnik
zwanym dalej „Organizatorem”,
a
Firmą ......................................, z siedzibą ul. ............................, 45............, NIP:
................................,reprezentowaną przez panią/a ............................., zwaną dalej
„Wykonawcą”
§ 1.
1. Przedmiotem umowy jest przyznanie przez Organizatora Wykonawcy,
wyłonionemu w drodze ogłoszonego konkursu ofert, prawa wyłącznej obsługi
handlowo – gastronomicznej imprezy plenerowej „37 Rajd Maluchów Prudnik –
Chocim’2016” w dniu 28 maja 2016 r. od godz.10.00 do godz. 16:00.
2. W zakres prawa wyłączności obsługi imprezy, o której mowa w ust. 1 przez
Wykonawcę wchodzi prowadzona wyłącznie przez niego podczas imprezy sprzedaż:
1) Przygotowanie i sprzedaż potraw z rożna i z grilla (kiełbaski, szaszłyki, kebab,
steki, kurczaki, itp.)
3) Sprzedaż hot-dogów, hamburgerów, zapiekanek, waty cukrowej, kukurydzy
gotowanej, lodów itp.,
4) Obsługa handlowa - sprzedaż art. spożywczych typu napoje bezalkoholowe,
chipsy, cukierki, batony, czekoladki itp.,
5) Sprzedaż zabawek i art. przemysłowych dla dzieci
3. Ceny sprzedawanych podczas imprezy produktów ustala Wykonawca na własną
odpowiedzialność i ryzyko. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zysk
Wykonawcy.
4. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć miejsca siedzące wraz ze stołami pod
parasolami w ilości minimum dla 100 osób.
5. Wykonawca zapewni nieodpłatnie wyżywienie dla obsługi technicznej organizatora
w trakcie trwania imprezy w ilości 100 szt.
6. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania uregulowań dotyczących
przedmiotowej imprezy, określonych w specyfikacji istotnych warunków konkursu
ofert.
§2
Wykonawca posiada wszelkie niezbędne zezwolenia do wykonywania działalności
będącej przedmiotem umowy oraz posiada zaplecze osobowe i techniczne do
realizacji celów przedmiotowej działalności.
§3
Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy (obsługi gastronomicznej) na
dzień 28 maja 2016 r.
§ 4.
1. Organizatorowi przysługuje od Wykonawcy wynagrodzenie za przyznane prawo
wyłączności obsługi gastronomicznej w zakresie określonym w § 1 w wysokości
......................,00 (słownie złotych: ...................) brutto.

2. Wykonawca wnosi zaliczkę na poczet wynagrodzenia w wysokości 50 % kwoty
określonej w pkt 1, tj. .............,00 zł brutto, w terminie do dnia 05 maja 2016 r.
3. Wykonawca wnosi pozostałość kwoty, o której mowa w pkt 1, tj. .................,00 zł
brutto w terminie do dnia 20 maja 2016 r.
4. Wykonawca wpłaci kwotę, o której mowa w pkt 1 na rachunek bankowy
Organizatora : Bank Spółdzielczy w Prudniku 06 8905 0000 2000 0000 1401 0001.
5. W wypadku nie wniesienia kwoty zaliczki, o której mowa w ust. 2 we wskazanym
terminie Organizator może odstąpić od umowy i zlecić obsługę gastronomiczną
imprezy innemu podmiotowi wybranemu przez Organizatora.
§5
1. Organizator wyznaczy Wykonawcy teren pod obsługę gastronomiczną w dniu
realizacji imprezy lub wcześniej – po uprzednim uzgodnieniu terminu.
2. Organizator zabezpieczy Wykonawcy dostęp do energii elektrycznej celem
podłączenia urządzeń do obsługi gastronomicznej.
3. Przed rozpoczęciem imprezy Wykonawca ma obowiązek przedstawić
Organizatorowi stosowne dokumenty i atesty potwierdzające sprawność
i bezpieczeństwo posiadanych urządzeń.
4. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania czystości w miejscach konsumpcji,
w tym do ustawienia odpowiedniej ilości worków/pojemników na odpady.
5. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony
zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów
prawa i ustalonych zwyczajów.
6. Wykonawca zobowiązuje się do wyposażenia stanowisk w podręczny sprzęt
gaśniczy, w szczególności w gaśnice odpowiednie do gaszenia urządzeń
elektrycznych, paliw i tłuszczy.
7. Nie przestrzeganie wyznaczonych zaleceń regulaminowych ( w odniesieniu do § 5
pkt 1-6) spowoduje natychmiastowe zerwanie umowy ze skutkiem kary w wysokości
50% deklarowanej przez Wykonawcę kwoty i z bezwzględnym usunięciem urządzeń
z terenu imprezy.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wynik finansowy Wykonawcy.
§ 6.
1. Strony zastrzegają kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
1) W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji umowy z przyczyn
zależnych od Wykonawcy, zobowiązany on jest do zapłaty Organizatorowi kary
umownej w wysokości kwoty określonej w § 4 ust.1.
2) W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji umowy z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy, zobowiązany on jest do zapłaty Organizatorowi kary
umownej w wysokości połowy kwoty określonej w § 4 ust.1
3) Wykonawca płaci Organizatorowi karę umowną za niewykonanie umowy tj. brak
obsługi gastronomicznej podczas imprezy lub za nienależyte wykonanie umowy
w wysokości 50 % kwoty określonej w § 4 ust. 1.
2. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Organizatora
prawa żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli
wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.
3. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w
wyniku realizacji niniejszej umowy.
4. Kary umowne mogą podlegać sumowaniu. Suma kar umownych dochodzonych od
Wykonawcy nie może przekraczać sumy kwot określonych w § 6 ust.1 pkt 1-3.
5. Kary umowne mogą być dochodzone również po odstąpieniu przez strony od
umowy.

§7
1. Organizatorowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, gdy:
1) Wykonawca powiadomi go, że nie jest w stanie wykonać umowy w terminie,
2) Wykonawca realizuje obsługę handlowo - gastronomiczną przewidzianą niniejszą
umową w sposób różny od opisanego w umowie.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli
Organizator
zawiadomi
Wykonawcę,
iż
wobec
zaistnienia
uprzednio
nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań
umownych wobec Wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie
pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie
może nastąpić w terminie nie późniejszym niż 10 maja 2016 r. W przypadku
niedotrzymania terminu wpłacona zaliczka ulega przepadkowi na rzecz Organizatora.
§ 8.
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§9
Spory zaistniałe w wyniku realizowania umowy rozpatrywane będą przez sąd
właściwy dla siedziby Organizatora.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu
cywilnego.
§ 11
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze Stron.
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