UMOWA NA WYŁĄCZNOŚĆ
OBSŁUGI GASTRONOMICZNEJ-CATERING
NA IPREZIE PLENEROWEJ DNI POŁAŃCA
Zawarta dnia 18.04.2011 r. w Połańcu pomiędzy:
Centrum Kultury i Sztuki
ul. Czarnieckiego 5
28 – 230 Połaniec
NIP: 866-10-01-443
Reprezentowanym przez: Joanna Juszczyńska – Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki
zwaną dalej Organizatorem
a
.........................................................
.........................................................
........................................................
NIP..................................................
zwanym dalej Wykonawcą.
§ 1.
Przedmiotem umowy:
jest zapewnienie obsługi gastronomicznej- catering w trakcie imprezy plenerowej Dni Połańca
w dniu 7 maja 2011r. Miejsce imprezy – muszla koncertowa w Połańcu. Początek imprezy
godz. 16.00
W zakres obsługi wchodzi:
1. Dystrybucja piwa (po uprzednim uzyskaniu zezwolenia przez obsługującego w Urzędzie Miasta i
Gminy w Połańcu) w kubkach plastikowych.
2. Przygotowanie i sprzedaż potraw z gila (kiełbaski, szaszłyki, kebab itp.)
3. Sprzedaż napojów bezalkoholowych.
4. Sprzedaż innych gotowych artykułów spożywczych (typu: ciastka, chipsy, paluszki itp)
§1
1. Punkt gastronomiczny- catering usytuowany będzie na terenie muszli koncertowej,

(w ogrodzeniem muszli) w miejscu wyznaczonym przez Organizatora.
2. Powierzchnia placu przeznaczonego na punkt gastronomiczny- catering wynosi ok. 420m2
§2
1. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane zezwolenia na prowadzenie działalności
gospodarczej.
2. Wykonawca pozostawi bezpośrednio po imprezie w czystości powierzchnię placu
przeznaczoną na punkt gastronomiczny- catering.
§3
1. Organizator zapewni Wykonawcy punkt poboru zasilania prądu.
2. Organizator nie odpowiada za szkody powstałe w wyposażeniu sprzętu, stanowiącego
własność Wykonawcy
3. Organizator zapewni Wykonawcy wyłączność na sprzedaż asortymentu wymienionego w
§ 1.
§4
1. Wykonawca uiści na rzecz Organizatora kwotę ..................... brutto słownie
...................................................tytułem opłaty za udostępnienie placu oraz napięcia
elektrycznego, płatne w następujący sposób:
a). przelewem do dnia 4 maja 2011r na rachunek bankowy Organizatora
rachunek bankowy: BS Połaniec Nr konta: 94942500080000213420060002

§5
1. Obie strony niniejszej umowy zapewniają, że realizować będą swoje obowiązki wynikające
z tej umowy z najwyższą starannością.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnego aneksu
podpisanego przez obie strony.
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy będzie rozstrzygać sąd właściwy
miejscowo dla Organizatora
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po każdym ze stron.
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Organizator
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