
Dzierżoniów, 25.01.2013  
 

 

 

 Zapraszamy do składania ofert na podłączenie i rozłączenie przyłączy 

energetycznych na potrzeby realizacji imprez masowych i rekreacyjnych 

organizowanych przez Dzierżoniowski Ośrodek Kultury w roku 2013. 

Oferty złożone na formularzu ofertowym wraz z podpisanym projektem umowy 

należy składać w zaklejonych kopertach w terminie do 11 lutego 2013 r. do godz. 

12.00 w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury w Dzierżoniowie 58-200 ul. Świdnicka 23, 

pokój nr 10.   

Otwarcie ofert nastąpi 11 lutego 2012 r. o godz. 14.30 w pokoju nr 10. 

Osoba do kontaktów: Renata Łazor tel. 0-74 64 64 656, e-mail: renata@dok.pl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki               
1. Wykaz imprez     
2. Formularz ofertowy 
3. Wzór umowy 
 



Załącznik nr 1 
 

 
Terminarz imprez i wykonania przyłączeń energii 

 
 
 
 

Energia na potrzeby / zabezpieczenie 
 

Lp.  Termin 
wykonania 
przyłącza 

Termin 
demontażu 
przyłącza gastronomii  sceny wesołego 

miasteczka 
  

JARMARK ŚW. JERZEGO 
plac ul. Miodowa 6-8 

28.04.2013 
 

 
 

28 kwietnia 
godz. 7:00  

 
 

28 kwietnia 
godz. 24:00 

 
 

63A 

 
 

63A 

 
 
x 

  
DNI DZIERŻONIOWA 

Stadion Miejski  
25-26.05.2013 

 

 
 

25 maja 
godz. 7:00 

 
 

26 maja 
godz. 24:00 

 

 
 

63A 

 
 

125A 

 
 

63A 

  
POEZJA NA MURACH 

mury obronne 
27.06.2013 

 
 

27 czerwca 
godz. 7:00 

 

 
 

28 czerwca 
godz. 7:00 

 

 
 

25A 

 
 

63A 

 
x 

  
JARMARK MIODOBRANIE 

Stadion Miejski 
31.08-1.09.2013 

 
31 sierpnia 
godz. 7:00 

 

 
2 września 
godz. 7:00 

 

 
 

63A 

 
 

100A 

 
 

63A 

 



Załącznik nr 2 
O F E R T A 

na podłączenie i rozłączenie przyłączy energetycznych na potrzeby realizacji 
imprez masowych i rekreacyjnych organizowanych przez Dzierżoniowski 
Ośrodek Kultury w roku 2013 
 
Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa ............................................................................................................................ 

Siedziba ......................................................................................................................... 

Nr telefonu, faksu, e-mail ............................................................................................... 

Osoba do kontaktu ........................................................................................................ 

Zobowiązania Wykonawcy: 

1. Zobowiązuję się wykonać podłączenie i rozłączenie przyłączy energetycznych na 
potrzeby realizacji plenerowych imprez masowych i rekreacyjnych organizowanych 
przez Dzierżoniowski Ośrodek Kultury w terminach i zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w załączniku nr 1 do zaproszenia do składania ofert.  
 
2. W zamian za wykonanie powyższego zadania oferuję łączną kwotę za obsługę 
wszystkich imprez wg załącznika nr 1:  
 
 
 

 

 

 

razem kwota netto ............................. zł + .............% VAT =  tj. .............................. zł 

kwota brutto ...................................... zł 

słownie: ...................................................................................................................... 

 
Uważam się za związanego ofertą przez okres 14 dni od terminu składania ofert. 
 
Załączniki: 
........................................................ 
 
 
.....................................    ............................................................. 
      miejscowość, data     podpisy i pieczątki imienne uprawnionych 
         przedstawicieli Wykonawcy  

Lp. Nazwa imprezy oferowana kwota netto 

 

1 
 
Jarmark św. Jerzego 

 

 

2 
 
Dni Dzierżoniowa 

 

 
3 

 
Poezja na Murach 

 

 

4 
 

Jarmark Pszczelarski MIODOBRANIE 
 



Załącznik nr 3  
 

Umowa Nr ....../A/13 
 
zawarta w dniu ............w Dzierżoniowie , pomiędzy:  
Dzierżoniowskim Ośrodkiem Kultury, z siedzibą w Dzierżoniowie 58-200, ul. 
Świdnicka 23, który reprezentują:  

1. Krzysztof Tokarski – dyrektor 
2. Dorota Żyła – główna księgowa 

zwanym dalej Organizatorem,  
a 
firmą .................................. z siedzibą w ......................................., NIP ................., 
Regon .......................... którą reprezentuje: 
1. ..................................... 
zwaną dalej  Firmą;  
o następującej treści: 

 
§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest podłączenie i rozłączenie przyłączy 

energetycznych na potrzeby realizacji plenerowych imprez masowych i 

rekreacyjnych organizowanych przez Dzierżoniowski Ośrodek Kultury w terminach i 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1 do zaproszenia do składania 

ofert.  

2. Szczegółowy wykaz imprez objętych niniejszą umową stanowi załącznik nr 1. 

 
§ 2 

1. W ramach niniejszej umowy Firma zobowiązana jest wykonać przyłączenia i 

wyłączenia w terminach i zgodnie z informacjami zawartymi w załączniku nr 1 do 

niniejszej umowy, za pomocą własnych materiałów i narzędzi, 

2. Firma zobowiązana jest każdorazowo na 10 dni przed realizacją imprezy 

skontaktować się z Organizatorem w celu uzyskania ostatecznej informacji 

dotyczącej terminów. 

§ 3 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Organizator wypłaci Firmie należność, po 

zrealizowaniu każdej imprezy wg poniższego harmonogramu: 

• Jarmark św. Jerzego   .............................. zł brutto, 

• Dni Dzierżoniowa   .............................. zł brutto, 

• Poezja na murach   .............................. zł brutto, 

• MIODOBRANIE    .............................. zł brutto. 

2. Wypłata należności nastąpi przelewem na podstawie faktury VAT w ciągu 14 dni 

od daty jej otrzymania. 



§ 4 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zerwania umowy, bez zachowania terminu 

wypowiedzenia, w przypadku nieterminowego lub nierzetelnego wykonania 

przedmiotu umowy. 

2. W przypadku opisanym w § 4 pkt 1 Firma wypłaci Organizatorowi odszkodowanie 

w wysokości kosztów poniesionych w związku z zaniedbaniem Firmy. 

 

§ 5 

1. Strony ustalają, że odwołanie realizacji przedmiotu umowy przez którąkolwiek ze 

stron może nastąpić tylko i wyłącznie w przypadku zaistnienia czynników 

niezależnych od Organizatora tj. z powodu tzw. siły wyższej. Dla potrzeb niniejszej 

umowy siła wyższa oznacza zewnętrzne zdarzenie nie możliwe do zapobieżenia przy 

dołożeniu przez strony umowy należytej staranności. 

2. Odwołanie realizacji imprez w terminie krótszym niż 30 dni przed datą określoną w 

Załączniku nr 1, pociąga za sobą skutki w postaci kary finansowej w wysokości 

określonej do każdej imprezy wypłaconej stronie poszkodowanej przez stronę 

odwołującą. 

3. Naruszenie w sposób drastyczny warunków umowy przez którąkolwiek ze stron 

powoduje jej natychmiastowe rozwiązanie. 

 
§ 6 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdą przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

 
§ 7 

Spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygać będą właściwe dla 

Organizatora sądy powszechne. 

 
§ 8 

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
 
 

§ 9 
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej 

dla każdej ze stron. 

 
       FIRMA         ORGANIZATOR                                                        
 


