
UMOWA Nr  1/DGS/2016 
 
 

 

zawarta w dniu ……………………2016 r. w Polańczyku pomiędzy: 

Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Turystyki w Solinie z/s w Polańczyku, ul. Bieszczadzka 18;  

38-610 Polańczyk;  NIP 688-10-03-897  

reprezentowanym przez:   

Krzysztof Pecka – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Polańczyku 

Marzena Markuc - Główny Księgowy 

zwaną w dalszej części umowy  „Organizatorem” 

a  

………………………………………………………………………………………………………...... 

wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ………………………….……. 

pod numerem ewidencyjnym ………………… 

/wpisanego do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego w ........................................... 

pod nr KRS …............................................... 

 

reprezentowanym przez: ……………………………………………………………………………….. 

NIP: ………………………………………….….. 

w dalszej części określanym jako "Wykonawca" 

 

 

§1 

 

1. Przedmiotem umowy jest zapewnienie obsługi gastronomicznej – catering podczas imprezy „Dni Gminy 

Solina” w dniach 30.04-03.05.2016 roku w Polańczyku – Amfiteatr przy ul. Zdrojowej  

2. Obsługa gastronomiczna – catering będzie usytuowana w miejscu wskazanym przez organizatora. 

3. W zakres obsługi wchodzi: 

a) zapewnienie minimum 300 miejsc siedzących, w tym pod zadaszeniem 200  (parasole + stoły  

i  ławy),namiot o pow. minimum 100m2 

b) przygotowanie i sprzedaż potraw z grilla oraz z przyczep gastronomicznych, 

c) dystrybucji piwa (po uprzednim uzyskaniu zezwolenia w Urzędzie Gminy Solina) w kubkach 

plastikowych, puszkach, 

d) zapewnienie sprzedaży art. spożywczych i napojów bezalkoholowych, 

e) utrzymanie czystości (na wskazanym przez organizatora terenie dla usługi) w trakcie trwania 

imprezy oraz po jej zakończeniu. 

 

§2 

 

Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 

 

§3 

 

1.Organizator zapewni Wykonawcy odpowiedni punkt poboru zasilania prądem oraz poboru wody. 

2.Organizator zapewni sanitariaty ogólnodostępne oraz pojemniki na  odpady stałe 



3.Organizator nie odpowiada za szkody powstałe w wyposażeniu sprzętu, stanowiącego własność wykonawcy. 

4.Organizator zastrzega sobie możliwość ustawienia podmiotów gospodarczych z sortymentem innym niż 

asortyment Wykonawcy.  

 

§4 

 

1.Wykonawca uiści na rzecz Organizatora kwotę…………………. brutto (słownie:……………………….) 

tytułem opłaty za przyznanie wyłączności obsługi gastronomicznej - katering podczas imprezy „Dni Gminy 

Solina” w Polańczyku – Amfiteatr przy ul. Zdrojowej pokrywającej koszty udostępnienia placu, płatne w 

terminie 7 dni od podpisania umowy, jednak nie później niż do 26 kwietnia 2013 roku., przelewem na 

rachunek Organizatora – 83 8642 1012 2003 1200 3968 0002 z dopiskiem „darowizna – wyłączność na 

obsługę „Dni Gminy Solina”. 

2. Za dostawę energii elektrycznej oraz pobór wody Wykonawca zapłaci Organizatorowi należność zgodnie z 

odczytami liczników poboru mediów na podstawie wystawionego rachunku przelewem lub w kasie GOKSiT 

jak w pkt. 1. 

3.W przypadku uiszczenia kwoty, a następnie rezygnacji przez Wykonawcę z realizacji umowy, Wykonawcy 

nie będzie przysługiwał zwrot uiszczonej kwoty. 

4.W przypadku nie zapewnienia obsługi gastronomicznej – catering w zakresie opisanym w § 1 ust 3 

Organizatorowi przysługuje prawo do naliczenia kary  umownej w wysokości zadeklarowanej w ofercie i 

określonej w niniejszym paragrafie ust.1. 

5.Zwrot uiszczonej kwoty będzie przysługiwał tylko w przypadku odwołania imprezy przez Organizatora. 

 

§5 

 

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§6 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§7 

 

Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze otrzymuje 

Organizator i jeden Wykonawca. 

 

 

 

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

  (Organizator)       (Wykonawca) 
 


