
Umowa 

zawarta w dniu …......  2015 roku w Gołdapi, przez Dom Kultury w Gołdapi z siedzibą przy 
ul. Krótkiej 2;  19-500 Gołdap, NIP 847-000-34-02 , reprezentowany przez : Martę Jurgiełan 
Dyrektora zwanym dalej „Zamawiającym”
a
...................................................................................z siedzibą  w ..................................  

nr  NIP  ........................,  nr  REGON  ........................................zarejestrowanym 

w....................................  pod numerem ..............................................reprezentowanym 

przez..........................................., zwanym dalej „Wykonawcą”. 

Pomiędzy stronami doszło do następujących uzgodnień:

§ 1
Zamawiający zleca Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zlecenie polegające 
na  świadczeniu  usług  w zakresie  sprzedaży piwa   i  gastronomii z  wyłącznością  podczas 
imprezy Dni Gołdapi 2015 

§ 2
Zamawiający zapewnia ze swojej strony:

a) udostępnienie  miejsca  o  łącznej  powierzchni  do  700  m2   na  terenie  Targowiska 
Miejskiego w Gołdapi  z przeznaczeniem na lokalizację „ogródka piwnego” – punktu 
sprzedaży piwa, z możliwością dostępu do energii elektrycznej (Wykonawca ze swej 
strony zabezpiecza  przedłużacze  i  wyposażenie  stoiska  w stoły,  ławy,  zadaszenie, 
ogrodzenie,  regulamin  związany  ze  spożywaniem  piwa  zgodnie  z  ustawą  o 
wychowaniu w trzeźwości.) na czas trwania Dni Gołdapi 2015

b) wskazanie miejsc podłączenia do sieci energetycznej oraz dostawy prądu niezbędnego 
do obsługi sprzedaży piwa i gastronomii

c) umieszczenie  baneru  Wykonawcy  na  scenie,  zamieszczenie  logo  Wykonawcy  na 
plakatach, programach, w ogłoszeniach prasowych patrona prasowego, zamieszczenia 
logo Wykonawcy na oficjalnej stronie Domu Kultury w Gołdapi

§ 3
W ramach wykonania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do:

a) wpłaty przelewem na konto Zamawiającego Nr 41 1020 4724 0000 3902 0007 5143 , 
kwoty w wysokości ..........................................................................zł. brutto

     (słownie: ......................................................................................................................)    
po wystawieniu przez Zamawiającego F-ry. Powyższa kwota zostanie uregulowana w 
dwóch ratach: - pierwsza rata - 50% deklarowanej kwoty brutto/ wpłata przelewem na 
konto wskazane przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy, - druga rata - 50% 
kwoty brutto deklarowanej kwoty/ przelewem do dnia 25 lipca 2015 r. 

b) zorganizowania ogródka piwnego w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego,  w 
czasie Dni Gołdapi 2015, na Targowisku Miejskim

c) zagwarantowanie ochrony w ogródku piwnym wg obowiązujących przepisów
d) utrzymania  porządku i czystości   na terenie ogródka
e) zapewnienia koszy, pojemników i worków na śmieci, sprzętu do sprzątania na terenie 

ogródka

1



f) zapewnienia odpowiednich oznaczeń dróg ewakuacyjnych i gaśnic na terenie ogródka 
piwnego

g) zapewnienia  personelowi sprzedającemu piwo, estetycznych  jednakowych  ubrań.
      i)  spełnienie   niezbędnych wymogów sanitarnych.
      j)  uzyskanie w Urzędzie Miejskim w Gołdapi zezwolenia  na sprzedaż napojów  
           alkoholowych podczas imprezy
     k) zapewnienie nieodpłatnie zespołom muzycznym wyżywienia wg informacji otrzymanej 
          od organizatora
     

§ 4
1. W przypadku zerwania umowy przez Wykonawcę (do 60 dni przed imprezą) z powodu 

okoliczności,  za  które  nie  odpowiada  Zamawiający,  Wykonawca  zapłaci  na  rzecz 
Zamawiającego  karę  umowną  tytułem  odszkodowania  (w  tym  tytułem  nieuzyskanych 
korzyści) o łącznej wysokości 50 % kwoty brutto określonej w §3  ppkt a) 

2. W  przypadku  zerwania  umowy  przez  Zamawiającego  (do  30  dni  przed  imprezą)  z 
powodu okoliczności, za które nie odpowiada Wykonawca, Zamawiający zapłaci na rzecz 
Wykonawcy  karę  umowną  tytułem  odszkodowania  (w  tym  tytułem  nieuzyskanych 
korzyści) o łącznej wysokości 50 % kwoty brutto określonej w §3  ppkt a) 

§ 5
     Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna względem drugiej w przypadku gdy do  
     niewykonania umowy dojdzie na skutek okoliczności siły wyższej , zdarzeń losowych lub 
     innych okoliczności niezależnych od woli którejkolwiek ze stron, którym nie można było
     zapobiec w ramach zwykłych czynności (zwyczajowego zarządzania) .

§ 6
Niniejsza umowa objęta jest tajemnicą handlową. Strony zobowiązują się do zachowania w 
tajemnicy jej  treści,  oraz wszelkich poufnych i  nie  podlegających ujawnieniu informacji  i 
faktów  dotyczących  drugiej  strony,  o  których  dowiedzą  się  w  związku  z  wykonaniem 
niniejszej  umowy.  Strony  w  szczególności  zobowiązują  się  do  zachowania  poufności 
informacji,  które  mogłyby  być  wykorzystywane  przez  przedsiębiorców  konkurujących  z 
którąkolwiek  ze  Stron.  Dotyczy  to  okresu  obowiązywania  niniejszej  Umowy  oraz 
bezterminowo po jej  wygaśnięciu.  Tajemnica  handlowa nie  dotyczy  informacji,  odnośnie 
których  Zamawiający  będzie  zobowiązany  do  ich  ujawniania  na  podstawie  ogólnie 
obowiązujących przepisów o finansach publicznych.

§ 7
Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej za zgodą obu 
stron, pod rygorem nieważności.

§ 8
Umowa zawarta jest na czas określony tj. od dnia …... do dnia 31.07.2015 r.

§ 9
W  sprawach  nie  unormowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu 
Cywilnego.

§ 10
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.
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Podpisy stron

...................................................... ........................................................
       ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA
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