
Załącznik Nr 2 do ogłoszenia

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE

zawarte  dnia  2016.................  w  Wyrzysku,  pomiędzy  Miejsko  -  Gminnym  Ośrodkiem  Kultury 
w Wyrzysku 89-300 Wyrzysk, ul. Kościuszki, NIP: 764-22-64-448, reprezentowanym przez:
Dyrektora  M -  GOK –  Czesława  Pająka  reprezentowanego  na  podstawie  pełnomocnictwa 
przez Kierownika biblioteki Magdalenę Smełsz
zwanym dalej „Organizatorem”,
a ………………………………………………………………………………………………………..
NIP: ……………………., reprezentowanym przez …………………………………………………..,
zwanym dalej „Wykonawca”.

§ 1

Przedmiotem  umowy  jest  wyłączność  obsługi  w  zakresie  Wesołego  Miasteczka  podczas 
XV Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Włoskiej „La Scarpa Italiana”

1. Zakres wyłączności obejmuje przedłożoną ofertę na obsługę „Wesołego Miasteczka”, która 
stanowi załącznik do niniejszej umowy.

§ 2
1. Termin realizacji usług: 

sobota - 02 lipca 2016 r. od godz. 16:00 do końca imprezy w tym dniu
niedziela - 03 lipca 2016 r. od godz. 16:00 do końca imprezy w tym dniu

2. Miejsce realizacji usług:
Teren przy amfiteatrze, ul. Parkowa, 89-300 Wyrzysk

§ 3

1. Wykonawcy przysługuje prawo do wyłączności obsługi w zakresie sprzedaży wymienionych 
w § 1 pkt 1  artykułów podczas XV Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Włoskiej „La 
Scarpa Italiana”

2. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wyłączność na sprzedaż usług nie objętych ofertą  
mogą być sprzedawane przez inne podmioty. 

§ 4

Zakres obowiązków Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług wymienionych w § 1 pkt 1 w czasie  
trwania imprezy.



2. Wykonawca zobowiązuje  się  do  obsługi  na wysokim poziomie  tzn.  zgodnie  z  zasadami 
w tym zakresie obowiązującymi (dotyczy to w szczególności kultury osobistej obsługi). 

3. Dostarczony przez Wykonawcę sprzęt musi być sprawny technicznie i estetyczny.
4. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zachowania  czystości  obszaru  objętego  wyłącznością 

podczas trwania imprezy oraz posprzątania tego terenu po zakończeniu imprezy.
5. Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia swoich stoisk w zakresie przepisów przeciw 

pożarowych (wyposażenie w gaśnice).
6. Wykonawca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za dzierżawę powierzchni położonych na 

terenie Gminy Wyrzysk związanej z  prowadzeniem działalności handlowej w czasie imprez 
kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych określonej zarządzeniem Burmistrza Wyrzyska nr 65 
z dnia 5 maja 2014 r.

7. Ceny  sprzedawanych  przez  Wykonawcę  podczas  imprezy  produktów  oraz  usług  ustala 
Wykonawca na własną odpowiedzialność i ryzyko.

8. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie porządku, przepisów bhp, p. poż. oraz sanitarno-
epidemiologicznych w czasie trwania imprezy – określonym w § 2 pkt 1. 

§ 5

Zakres obowiązków organizatora

1. Organizator  oświadcza,  iż  posiada  wyłączne  prawo  do  organizacji  i  przeprowadzenia 
imprezy oraz prawo do dysponowania terenem przy amfiteatrze w Wyrzysku, ul. Parkowa na 
czas trwania imprezy.

2. Organizator zapewni w trakcie trwania imprezy występy artystyczne na scenie oraz inne  
atrakcje odbywające się na terenie imprezy. 

3. Organizator zapewni profesjonalną ochronę podczas trwania imprezy.
4. Organizator  nie  zapewnia  ochrony  terenu  „Wesołego  Miasteczka”  (terenu  objętego 

wyłącznością).
5. Organizator zapewni dostęp do WC typu TOI-TOI.
6. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  szkody  w  mieniu  Wykonawcy  oraz  osób 

którymi  Wykonawca  się  posługuje  przy  wykonaniu  umowy  zawartej  z  Organizatorem 
wyrządzonych przez: uczestników imprezy, służby ratownicze, przez siły natury.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych 
(klęski żywiołowe, żałoba narodowa).

§ 6

Za  wyłączność  obsługi  w  zakresie  „Wesołego  Miasteczka”  podczas  XV  Międzynarodowego 
Festiwalu  Piosenki  Włoskiej  „La  Scarpa  Italiana”  Wykonawca  zapłaci  Organizatorowi 
wynagrodzenie w wysokości:  ………………. brutto (słownie:  ……………………………………. 
złotych brutto) do dnia 24.06.2016 r.

Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej płatne będzie przelewem na konto Organizatora. Za dzień 
zapłaty strony umowy ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego.



§ 7

Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy 
miejscowo dla Organizatora.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, po 
jednym dla każdej ze stron

ORGANIZATOR:                                                                               WYKONAWCA: 


