Zał. Nr 2

do Ogłoszenia o konkursie ofert
na przyznanie wyłączności obsługi gastronomicznej-catering
na imprezie plenerowej - Święta Żychlina
w dniu 26 maja 2012 r. w Żychlinie

UMOWA
NA UDZIELENIE WYŁĄCZNOŚCI OBSŁUGI GASTRONOMICZNEJ PODCZAS
ŚWIĘTA ŻYCHLINA W DNIU 26 MAJA 2012 ROKU
(PROJEKT)

zawarta w dniu …………….. 2012 r. w Żychlinie pomiędzy:
Żychlińskim Domem Kultury, 99-320 Żychlin, ul. Fabryczna 3, reprezentowanym
przez Dyrektora – Magdalenę Konczarek,
zwanym dalej „Organizatorem”

a
Nazwa: ……………………………………………….
Adres: ……………………………………………….
NIP: ……………………………………………….,
reprezentowanym przez:
……………………………………………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”
o następującej treści:
§1
1. Organizator udziela Wykonawcy na zasadach wyłączności pozwolenia na
prowadzenia działalności gastronomicznej w czasie trwania Święta Żychlina,
które odbędzie się w Żychlinie w dniu 26 maja 2012 r.

2. Termin, miejsce, a także zakres obsługi zostały określone w pkt 2 Ogłoszenia
o konkursie ofert.
§2
1. Za udzielenie pozwolenia Wykonawca zapłaci Organizatorowi kwotę w
wysokości …. zł brutto (słownie: … ) na podstawie wystawionego przez
Organizatora rachunku w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy.
2. Organizator zapewni Wykonawcy dostęp do energii elektrycznej pod
warunkiem posiadania przez Wykonawcę przedłużaczy oraz osprzętu
elektrycznego zgodnego z obowiązującymi przepisami i normami.
3. Wykonawca złoży Organizatorowi zapotrzebowanie na energię elektryczną
w terminie 7 dni od zawarcia umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia obsługi na wysokim poziomie,
w szczególności oświadcza, że:
a)

dostarczone produkty żywnościowe będą świeże,

b)

obsługa będzie świadczona na właściwym poziomie, zgodnie z
zasadami w tym zakresie obowiązującymi (dotyczy to w szczególności
kultury osobistej obsługi).
§3

1. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę umowy zgodnie z jej
postanowieniami (w tym odstępstw od zakresu obsługi wskazanego w pkt 2
Ogłoszenia o konkursie ofert), Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary
umownej na rzecz Organizatora w wysokości 50 % ceny określonej w § 2 ust.
1.
2. W

przypadku,

gdy

szkoda

(strata,

utracone

korzyści)

wyrządzona

Organizatorowi z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
przez Wykonawcę przewyższa wysokość kary umownej określonej w ust. 1,
może on dochodzić od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych,
przewyższającego wysokość tej kary.
§4
Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta złożona przez Wykonawcę.

§5
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą
przez sąd właściwy miejscowo dla Organizatora.
§6
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden
egzemplarz dla Wykonawcy, a dwa egzemplarze dla Organizatora.

………………

………………

Organizator

Wykonawca

