








Załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty nr A.026.6.2015 z dn. 26.03.2015 r. 

Ramowy Program XVI Jarmarku u Starzecha 

 

Sobota 30 maja 2015 r. 

16.00 – otwarcie muzeum  (ekspozycje czynne do godz. 19.00) 

16:00 – uroczyste otwarcie Jarmarku 

16:10 – 17:00 – starachowickie placówki kultury  

17.00 – 18.30 – program dla dzieci    

18.30 – 20.30 – starachowickie placówki kultury 

20.30 – 22.00 – koncert zespołu GAME COVER  

 

Niedziela  31 maja 2015 r. 

16.00 – 19:00 – gminne placówki kultury 

19:00 – 20:00 – starachowickie placówki kultury 

20:00 – 21:00 – koncert KAPELI SOŁTYSA Z WĄCHOCKA 

21:00 – 22:30 – koncert zespołu CLASSIC 

22:30 – pokaz laserowy 

 

 

 

 

 





Załącznik nr 3 do zaproszenia do złożenia oferty nr A.026.6.2015 z dn. 26.03.2015 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
Umowa nr A.026.6.2015 

 
Zawarta dnia ................................... Starachowicach, pomiędzy 
Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach. 
ul. Wielkopiecowa 1, 27-200 Starachowice NIP 664-19-43-885, Regon: 292650289 
Reprezentowane przez Pawła Kołodziejskiego– Dyrektora Muzeum, zwane dalej Muzeum 
a 
………………………………………………………………………………………………. 
 
  

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest: 

OBSŁUGA WESOŁEGO MIASTECZKA NA XVI JARMARKU U STARZ ECHA 
2.  XVI  Jarmark u Starzecha zwany w dalszej części umowy Imprezą, odbędzie się w 

dniach 30 – 31 maja 2015 r. na terenie Muzeum w Starachowicach przy ul. 
Wielkopiecowej 1. Wykonawca będzie świadczył przedmiot umowy w dn. 30-31 maja 
2015 r. w godz.: 16:00 – 21:30. 

3. Wykonawca będzie miał wyłączność na obsługę wesołego miasteczka w trakcie trwania 
Imprezy.  

§ 2 
1. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 

a. zapewnienia urządzeń rozrywkowo – rekreacyjnych (np: karuzele, diabelski młyn, 
kolejka szynowa, samochody elektryczne, dmuchańce, strzelnica, euro bungee, rodeo-
byk, góra wspinaczkowa, sumo, zobring, siłomierze) dla dzieci, młodzieży w różnym 
przedziale wiekowym i dorosłych; 

b. obsługi wesołego miasteczka podczas Imprezy oraz do bieżącego utrzymania czystości 
w granicach użyczonego terenu; 

c. unieruchomienia wszystkich urządzeń wchodzących w skład wesołego miasteczka o 
godzinie 21:30; 

d. wyłączenia efektów dźwiękowych wesołego miasteczka w trakcie występów artystów, 
na każde żądanie Zamawiającego. 

2. Wykonawca będzie pobierał opłaty za świadczone usługi według ustalonych przez siebie 
cen. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania wszelkich wymaganych prawem zaświadczeń i 
pozwoleń wymaganych do świadczenia usług opisanych w ustępie poprzedzającym. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo osób korzystających z urządzeń 
wesołego miasteczka. 

5. Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie okablowanie od miejsca poboru energii 
elektrycznej do miejsca z urządzeniami elektrycznymi, odpowiadające wymogom BHP i 
warunkom techniczno –elektrycznym. 

6. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie podlicznik energii elektrycznej i wody. 
7. Urządzenia wesołego miasteczka zostaną rozmieszczone zgodnie z ustaleniami 

poczynionymi po zawarciu  niniejszej umowy na terenie oznaczonym na mapce 
(załącznik nr 1). 

  
§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualne pozwolenie na prowadzenie swojej 
działalności oraz uzyskał inne wymagane prawem pozwolenia i zaświadczenia. 
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2. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

3. Wykonawca oświadcza, iż wszystkie urządzenia i atrakcje wesołego miasteczka posiadają 
aktualne atesty oraz zezwolenia na ich eksploatację z Urzędu Dozoru Technicznego 
(homologacje sprzętu, zezwolenia na eksploatację, badania okresowe). 

4. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów finansowych 
związanych z działalnością wesołego miasteczka oraz do pokrycia roszczeń finansowych 
osób trzecich dotyczących swojej działalności. 
 
 
 

§ 4 
1. Muzeum zobowiązuje się do: 

1) wygrodzenia  terenu Imprezy z nieruchomości Zamawiającego zgodnie z mapką 
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy;  

2) udostępnienia Wykonawcy teren oznaczonego zgodnie z mapką (załącznik nr 1) na 
czas potrzebny do wykonania przedmiotu umowy; 

3) ustawienia przenośnych toalet typu TOI TOI dla uczestników Imprezy. 
4) Muzeum może zapewnić dostęp do źródła energii elektrycznej dla małych mocy 

przyłączeniowych (zabezpieczenie 63A) i wody w trakcie trwania Imprezy.  
2. Muzeum nie podnosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Wykonawcy oraz osób, 

którymi Wykonawca się posługuje przy wykonaniu umowy wyrządzonych przez: 
1) uczestników Imprezy 
2) siły natury (wichury, burze, huragany, gradobicie itp.) 

3. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego 
niezależnych. 

 
§ 5 

1. Wykonawca uiści na rzecz Muzeum kwotę brutto ………………………..  (słownie: 
……………………………………) tytułem udostępnienia terenu oraz opłaty za 
wyłączność na obsługę wesołego miasteczka w trakcie Imprezy. 

2. Kwota, o której mowa w ustępie poprzedzającym płatna będzie przelewem, na rachunek 
bankowy Zamawiającego 83 1050 1432 1000 0022 6229 5146 w dwóch równych ratach: 

1) I rata w terminie do  28 kwietnia 2015 r. 
2) II rata w terminie do 7 czerwca 2015 r. 

3. Muzeum po zakończeniu Imprezy wystawi Wykonawcy fakturę za korzystanie z energii 
elektrycznej, wody oraz urządzeń  sanitarnych. Wykonawca we własnym zakresie 
zainstaluje podliczniki energii elektrycznej i wody, z których odczyty będą stanowiły 
podstawę naliczenia opłaty za zużytą energię i wodę.    
 

 
§ 6 

1. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów i zasad ochrony 
przeciwporażeniowej, przeciwpożarowej i przepisów BHP obowiązujących na terenie 
Muzeum. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o 
bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 r. nr 62, poz. 504 z późn. zm.). 

3. Wykonawca zobowiązany jest do powstrzymania się wszelkich działań mogących narazić 
utratę przez Muzeum renomy, dobrego imienia lub zaufania publicznego. 
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4. Wykonawca zobowiązuje się naprawić wszelkie szkody, jakie wynikną z wadliwego 
wykonania umowy. 

 
§ 7 

1. Muzeum może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej  w przypadku: 
1) nie przystąpienia do realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - 

kara umowna w wysokości 100% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1;  
2) odstąpienia od umowy przez Muzeum z przyczyn obciążających Wykonawcę – kara 

umowna w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1. 
3) odstąpienia przez Muzeum z przyczyn obciążających Wykonawcę w terminie równym 

lub krótszym niż 14 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy – kara umowna w wysokości 
50% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1. 

4) odstąpienia przez Wykonawcę od umowy  z przyczyn leżących po jego stronie, kara 
umowna w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1; 

5) odstąpienia przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, w terminie 
równym lub krótszym niż 14 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy – kara umowna w 
wysokości 50% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1. 

6) w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania, któregokolwiek z 
postanowień umowy – 3% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1, za każde 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie któregokolwiek z postanowień umowy. 

2. Karę, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Muzeum rachunek 
bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu przez 
Muzeum żądania zapłaty kary umownej. Muzeum może potrącić karę umowną z 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1. 

3. Muzeum upoważnione jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli 
poniesiona szkoda przekracza kary umowne. 

 
§ 8 

Wykonawca nie może przenieść praw wynikających z niniejszej umowy bez uzyskania 
pisemnej zgody Muzeum. 
 

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

§ 10 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności jedynie 
w formie pisemnego aneksu, z podpisami upoważnionych przedstawicieli obu stron. 
 

§ 11 
Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonania umowy właściwy jest Sąd właściwy dla 
siedziby Muzeum 

§ 12 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 
ze stron 
 
 
 

MUZEUM                                                                                        WYKONAWCA 
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.............................dnia.............................                        ................................................... 
       (miejscowość)                 (data)                                                               (podpis wykonawcy) 
 

O F E R T A 
Nazwa Wykonawcy:................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
Adres /siedziba/: .................................................................................................... 
............................................................................................................................ 
NIP:.....................................REGON:...................................................................... 
Imię i nazwisko przedstawiciela/i wykonawcy1: 
......................................      .........................................     ................................. 
Tel:...................................... fax:............................................. 
Strona  internetowa:............................... e-mail:.................................................. 

 
Nawiązując  do zaproszenia do złożenia oferty nr AG.026.6.2015 z dnia 26.03.2015 r. na: 
 

OBSŁUGĘ WESOŁEGO MIASTECZKA NA XVI JARMARKU U STARZECHA 

oferujemy kwotę w wysokości:.......................... zł brutto 
(słownie: ...........................................................................................................) 
 
Oświadczam/y, że: 
1. Zapoznaliśmy  się z  treścią zapytania ofertowego nr A.026.6.2015 z dn. 26.03.2015 r. i 

otrzymaliśmy  wszystkie  informacje niezbędne do przygotowania oferty.  
2. Zrealizujemy zamówienie zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr A.026.6.2015  dn. 

26.03.2015 r. 
3. Jesteśmy  związani ofertą  przez 15 dni /bieg upływu terminu związania ofertą liczy się od 

upływu wyznaczonego terminu składania ofert/. 
4. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zapłaty zaoferowanej sumy na 

rachunek Zamawiającego nr 83 1050 1432 1000 0022 6229 5146,  bez wezwania w dwóch 
ratach, I rata w terminie do 28 kwietnia 2015 r. , II rata w terminie do 7 czerwca 2915 r. 

5. Posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności objętej ofertą.  
6. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
7. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
8. Wszystkie urządzenia, które zostaną wykorzystane do realizacji zamówienia posiadają 

wymagane prawem dopuszczenia do użytkowania oraz aktualne zezwolenia na ich 
eksploatację wydane przez UDT. 

9. Informujemy, że będziemy/nie będziemy2 potrzebowali podłączenia do źródła energii 
elektrycznej. Maksymalny pobór mocy użytkowanego przez nas sprzętu wyniesie 
…………………… . Niezbędna ilość przyłączy trójfazowych ………………….. , jednofazowych 
……………………… . 

10. Osobą do kontaktu w sprawie poboru energii elektrycznej jest ……………………………………. , 
telefon ……………………………………………. , e-mail ………………………………………………………….. . 

 
Załączniki do oferty: 
1. ……………………………………………. 
2. ……………………………………………. 
3. ……………………………………………. 
4. ……………………………………………. 
5. …………………………………………….. 
6. ……………………………………………. 
 
Oferta liczy: ……………..stron 
 

                                                 
1  Osoba/y występujące w rejestrze  jako upoważniona do reprezentowania wykonawcy, lub osoba/y posiadająca/e 
pełnomocnictwo podpisane  przez osoby upoważnione zgodnie z rejestrem. Pełnomocnictwo wykonawca dołącza do oferty. 
2  Niepotrzebne skreślić 


