
Załącznik nr 3  
do zaproszenia do składania ofert 

 
Umowa Nr ....../A/17 

 

zawarta w dniu ............w Dzierżoniowie , pomiędzy:  

Dzierżoniowskim Ośrodkiem Kultury, z siedzibą w Dzierżoniowie 58-200, ul. 

Świdnicka 23, który reprezentuje Krzysztof Tokarski – dyrektor przy kontrasygnacie, 

którą stawia  główna księgowa Dorota Żyła, zwanym dalej Organizatorem,  

a 

............................................................. prowadzącym działalność gospodarczą pn. 

......................................... z siedzibą ................................................ zarejestrowaną w 

....................................... ………………………………..zwaną dalej  Firmą;  

o następującej treści: 

 
§ 1 

 
Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie wyłączności na zorganizowanie i 

obsługę placu zabaw pn. „Wesołe miasteczko”. 

 
§ 2 

 
1. W ramach niniejszej umowy Firma zobowiązana jest zrealizować przedmiot 

umowy zgodnie ze złożoną ofertą w następujących terminach: 

• Majówka z balonami i disco polo 30 kwietnia - 1 maja 2017, 

• Dni Dzierżoniowa 27-28 maja 2017, 

2. Osobami, z którymi należy kontaktować się w sprawach dotyczących przedmiotu 

umowy są: 

• ze strony Organizatora ............................................ 

• ze strony Firmy ........................................................ 

 
§ 3 

 
1. Za wyłączność, o której mowa w § 1 Firma zobowiązuje się do przekazania na 

rzecz Organizatora kwoty ......................................................zł brutto  

(słownie: .....................................................................................................) płatne 

przelewem na konto organizatora na podstawie faktury Pro forma na konto BS nr 03 

9527 0007 0051 0509 2000 0001, w  ratach terminie do : 

 



20.04.2017 r. ……………………… 

20.05.2017 r. ……………………… 

§ 4 

1. Firma oświadcza, że wszystkie urządzenia, które będą wykorzystywane na placu 

zabaw pn. „Wesołe miasteczko” na imprezie jak w § 3 przeszły przeglądy techniczne, 

posiadają wymagane atesty i są bezpieczne dla użytkowników. 

2. Firma oświadcza, że posiada polisę OC na prowadzoną działalność. 

 
§ 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                                                         


