
Umowa 
o przyznanie wyłączności na obsługę gastronomiczną i rekreacyjną 

cyklu imprez “Lato z Domem Kultury 2016”

Zawarta w dniu ...................................w...........................................

pomiędzy  Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kleczewie NIP 665-25-20-906  będącego

organizatorem cyklu imprez plenerowych “Lato z Domem Kultury 2016”, reprezentowanym przez

Dyrektora Zbigniewa Dobrzyckiego

zwanym dalej Organizatorem

a firmą
…...........................................................................................................................................................
NIP …........................................ reprezentowaną przez 
….......................................................…..........................................................
zwanym w treści umowy Wykonawcą

§ 1

1. Organizator  zapewnia  Wykonawcy wyłączność  a  Wykonawca zobowiązuje się  zapewnić
obsługę  w  zakresie  gastronomii  oraz  stoisk  handlowych  i  rekreacyjnych  usług
rozrywkowych podczas cyklu imprez “Lato z Domem Kultury 2016 “ W zakres obsługi
Wykonawcy wchodzi: 

a)  Dystrybucja  piwa  (po  uprzednim  uzyskaniu  odpowiednich  zezwoleń  i  decyzji  na  sprzedaż
 napojów alkoholowych) w kubkach plastikowych o pojemności nie mniejszej niż 0,3 l;
b) Przygotowanie i sprzedaż potraw zgodnych z plenerowym charakterem imprezy, 
c) Sprzedaż napojów bezalkoholowych;
d) Sprzedaż lodów i słodyczy;
e)  przygotowanie  do 50 posiłków (kiełbasa  z  grila,  chleb  i  napój)  dla  osób uczestniczących w
zawodach I obsługujących imprezę plenerową na każdy z wymienioncyh dni, 
f) Wyłączność  obejmuje również ; drobny handel spożywczy typu: 
- wata cukrowa, kukurydza prażona, słodycze, lody, desery, gofry, orzeszki itp.,
- dmuchane zjeżdżalnie, zamki, plac zabaw,
g)   Zapewnienie  wyposażenia:   miejsc  konsumpcyjnych  w  ilości  nie  mniejszej  niż   na  
100 osób (stoły, ławy z siedziskami i parasolami)  
h)  Zapewni  utrzymanie  porządku  i  czystości  w  obrębie  działania  usługi  gastronomicznej
 poprzez  zainstalowanie  odpowiedniej  ilości  koszy  (na  odpadki  i  naczynia  jednorazowe),
 oraz  będzie  je  właściwie  utrzymywał  poprzez  systematyczne  opróżnianie  lub  wymianę  na
  puste, oraz zapewni osoby sprzątające teren ogrodu w trakcie imprezy,
i)  Zapewni  doprowadzenie  energii  elektrycznej  do  rollbarów  i  innych  urządzeń  ogrodu
 piwnego.
Dokładny  sposób  wykonania  ww.  obowiązków  przedstawiciel  Wykonawcy  uzgodni  
z przedstawicielami Organizatora.

§ 2

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wpłaty  Organizatorowi  opłaty  za  sprzedaż  piwa  
i  gastronomii  kwoty  netto....................................  zł,  VAT  ….......................................zł
brutto…....................................  zł (słownie..............................................................................)



2. Płatność na rzecz Organizatora nastąpi na podstawie wystawionej faktur VAT w terminie do
12 lipca 2016 roku. 

§ 3

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn dotyczących
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Organizatorowi karę umowną w wysokości 20 % kwoty
netto, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy

2. Jeżeli  kara  umowna  nie  pokrywa  szkody,  Organizator  może  dochodzić  odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

1. Organizator zastrzega sobie możlwość bezpłatnego udostępnienia posiłków przygotowanych
przez  poszczególne  OSP  oraz  Koła  Gospodyń  Wiejskich,  takich  jak:  ciasto,  chleb  ze
smalcem, ogórki kiszone oraz kiełbasa i kaszanka z grila. 

Również dodatkowo bezpłatnie będą udostępniane posiłki na Dzień Ziemniaka w dniu 04.09.2016
w Sławoszewku, w których jednym ze składników jest ziemniak.

§ 4

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową odpowiednie zastosowanie mają przepisy
kodeksu cywilnego.

3. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem niniejszej umowy będą
rozstrzygane  w  drodze  negocjacji,  a  w  przypadku  nie  osiągnięcia  porozumienia  będą
poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego dla Organizatora.

4. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

5. Umowa  sporządzona  została  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach  po  jednym  dla
każdej ze stron.

ORGANIZATOR  WYKONAWCA


