Ogłoszenie z dnia …………………………..
Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki Organizator „Dni Bolesławca 2020” zaprasza do składania
ofert na wyłączną obsługę w zakresie rekreacja-rozrywka podczas imprezy plenerowej „Dni Bolesławca 2020”, która odbędzie się
w centrum Bolesławca w dniach 1 – 3 maja 2020 r.
I. Przedmiot oferty:
1. Wyłączna obsługa rekreacyjno-rozrywkowa imprezy tj. urządzenia i świadczenie usług o charakterze rozrywkowo-rekreacyjnym
m.in. lunapark, dmuchańce, itp.
II. Zakres oferty - Mapy załącznik nr 2.
1. Urządzenia rekreacyjno-rozrywkowe ustawione w uzgodnionym z Organizatorem miejscu: część placu Popiełuszki w dniach
1 - 3 maja 2020 r.
III. Krótka charakterystyka imprezy:
Impreza plenerowa odbywa się po raz 20. w centrum Bolesławca, w tym roku trwa trzy dni. Corocznie przyciąga wielu
uczestników. Podczas święta odbywać się będzie „Piknik Europejski”, na których wystąpią artyści z Polski oraz z zagranicy, działać
będzie miasteczko „Food Truck”, odbywać się również będą wystawy oraz działania artystyczno – animacyjno – warsztatowe.
IV. Oświadczenia Organizatora
1. Organizator oświadcza, że:
a) ma prawo ustawić na terenie imprezy konstrukcje niemechaniczne, dostępne bezpłatnie dla uczestników imprezy, promujące
sponsorów, partnerów Dni Miasta Bolesławiec,
b) zapewni utrzymanie czystości i porządku na terenie imprezy.
2. Organizator oświadcza, że odbywająca się impreza nie wstrzymuje działalności gospodarczej prowadzonej przez
przedsiębiorców w Bolesławcu w ramach posiadanych zezwoleń w zakresie gastronomii. W szczególności restauracji
funkcjonujących na terenie imprezy.
3. Organizator zakazuje używania butli propan-butan na terenie imprezy.
V. Oferent zapewni:
1. W zakresie wyłączności na usługi rekreacyjno – rozrywkowe:
a) wyłączną obsługę rekreacyjno-rozrywkową podczas imprezy,
b) we własnym zakresie dostęp do poboru prądu w formie agregatów prądotwórczych i wody wraz z kosztami ich zużycia,
c) zapewni utrzymanie czystości na terenie Placu ks. Popiełuszki (na którym będzie prowadził działalność rekreacyjno –
rozrywkową)
2. Oferent zobowiązany jest posiadać wszelkie aktualne pozwolenia wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w
zakresie swojej działalności (m.in. zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej, ubezpieczenie OC). Oferent ponosi pełną
odpowiedzialność z tytułu świadczonych usług.

VII. Elementy oferty - oferta powinna zawierać
1. Szczegółowa specyfikacja planowanych działań rekreacyjno-rozrywkowych i specyfikacja urządzeń.
2. Aktualne pozwolenia wymagane i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa; wymagane w zakresie prowadzonej przez
oferenta działalności rekreacyjno – rozrywkowej (aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej – dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert, ubezpieczenie OC, atesty urządzeń).
3. Udokumentowaną informację o doświadczeniu w organizacji tego typu przedsięwzięć popartą referencjami w zakresie usług i
rekreacyjno – rozrywkowych (wskazanie imprez o podobnej charakterystyce obsługiwanych przez oferenta w okresie ostatnich 3
lat – nie mniej niż 2 referencje).
4. Dane osoby upoważnionej do bieżących kontaktów z organizatorami imprezy - imię i nazwisko telefon kontaktowy, adres e-mail.
5. Opis wyglądu elementów wyposażenia, ich wystrój (zdjęcia) urządzeń rekreacyjno – rozrywkowych.
6. Wysokość wpłaty netto w złotych, nie mniej niż 10.000 zł. – za wyłączność stanowiącą przedmiot oferty tzn. wyłączną obsługę
rekreacyjno – rozrywkową. Termin zapłaty zaoferowanej kwoty nie później niż do dnia 23 marca 2020r.
7. W przypadku braku wszystkich przedstawionych elementów oferty, powołana przez Dyrektora Komisja ds. rozpatrzenia ofert,
ma prawo odrzucić i nie rozpatrywać takiej oferty.

VIII. Przy wyborze ofert stosowane będą następujące kryteria:
1. Zaproponowane warunki finansowe (70%)
2. Charakterystyka działań rekreacyjno-rozrywkowych (10%)
3. Atrakcyjność i różnorodność urządzeń rekreacyjno – rozrywkowych (10%)
4. Udokumentowane doświadczenie poparte referencjami (10%)

IX. Oferta
1. Ofertę należy złożyć wypełniając druk oferty będący załącznikiem nr 1 do ogłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami.
2. Złożenie oferty jest tożsame z akceptacją umowy będącej załącznikiem nr 3 do ogłoszenia.
3. Po wybraniu oferty w ciągu 14 dni zostanie podpisana umowa.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do negocjacji cenowej oraz do niewybrania żadnej z ofert bez podawania przyczyny.
X. Termin i adres – sposób, w który należy dostarczyć ofertę
Oferty wraz z załącznikami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 marca 2020r. do godz. 10.00. Ofertę w zaklejonej
kopercie z dopiskiem: Dni Bolesławca 2020 wyłączność: „rekreacyjno-rozrywkowa” należy składać lub kierować na adres:
Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynarodowe Centrum Ceramiki, pl. Piłsudskiego 1c, 59-700 Bolesławiec, sekretariat.
Otwarcie ofert 9 marca 2020 r. o godz. 11.00. (decyduje data i godzina dotarcia oferty do siedziby BOK – MCC)
Ogłoszenie wyboru oferty odbędzie się 10 marca 2020r. o godzinie 12.00 w siedzibie BOK – MCC.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. +48 75 645 32 93, lub e-mail: organizacja@bok.boleslawiec.pl
Organizator: Bolesławiecki Ośrodek Kultury-Międzynarodowe Centrum Ceramiki
Pl. Piłsudskiego 1c
59-700 Bolesławiec
www.bok.boleslawiec.pl

Załącznik nr 1 druk oferty
Załącznik nr 2 mapa terenu imprezy
Załącznik nr 3 wzór umowy

Załącznik nr 1 druk oferty

Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe
Centrum Ceramiki w Bolesławcu

Oferta na:
wyłączną obsługę w zakresie: na wyłączną obsługę rekreacyjno-rozrywkową

Nazwa wykonawcy/dostawcy (nazwa
firmy, adres, tel. e-mail):

Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu
59-700 Bolesławiec
plac Piłsudskiego 1 C

Odpowiadając na ogłoszenie z dnia ……………………. r. do złożenia oferty na:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Opis działań/ specyfikacja urządzenia rekreacyjno - rozrywkowe

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oferuję wykonanie usługi
za kwotę w wysokości:

będącej

przedmiotem

zamówienia,

zgodnie

z

wymogami

opisu

przedmiotu

zamówienia,

cena brutto: …………………………………………………………………………………………….
cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………..
cena netto: ……………………………………………………………………………………………..
VAT: ………………………………………………………………………………………………………..

Osoba upoważniona do kontaktów (tel., e-mail)………………………………………………………………………………………………………….

1. Oświadczam, iż zawarte w ogłoszeniu do złożenia propozycji cenowej, warunki akceptuję i zobowiązuję się w przypadku przyjęcia
mojej oferty do realizacji zamówienia na warunkach określonych w ogłoszeniu oraz załączonym wzorze umowy.
2. Umowę zobowiązuje się podpisać w terminie 14 dni po wybraniu oferty.
3. Do niniejszej oferty dołączam wymagane w ogłoszeniu dokumenty takie jak: potwierdzenie wpłaty wadium, aktualne pozwolenia
zgodne z obowiązującymi przepisami prawa wymagane w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, (m.in. zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej, polisę OC, atesty urządzeń i inne), udokumentowane doświadczenie poparte referencjami, zdjęcia
urządzeń i wyposażenia.

………………………………………….
(data, podpis i pieczątka wykonawcy/dostawcy)

Załącznik nr 2 mapa terenu imprezy

Załącznik nr 3 wzór umowy

UMOWA
zawarta w dniu ……………… roku pomiędzy:
Bolesławieckim Ośrodkiem Kultury-Międzynarodowym Centrum Ceramiki, 59-700 Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1c, NIP:
612-10-01-042
reprezentowany przez:
Kornela Filipowicza - Dyrektora
zwanym dalej „Organizatorem”,
a
……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
reprezentowaną przez:
……………………………………………………………… – tel. ……………..…………………. , e-mail. ……………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”
zwanymi w dalszej części niniejszej umowy „Stronami”

Strony zgodnie ustalają :
§1
1. Strony określają zasady i warunki współpracy Stron polegającej na obsłudze rekreacyjno – rozrywkowej podczas „Dni
Bolesławca 2020”, które odbędą się w dniach 1 – 3 maja 2020.
2. Organizator powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na zasadzie wyłączności obsługę w zakresie rekreacjarozrywka imprezy plenerowej ”Dni Bolesławca 2020”.
3. Organizator oświadcza, że:
a) posiada wyłączne prawo do organizowania „Dni Bolesławca 2020”, zwanego dalej „Imprezą”, które odbędzie
się w dniach 1-3 maja 2020 roku, w centrum Bolesławca oraz, że posiada wszelkie uprawnienia do
podpisywania umów dotyczących Imprezy,
b) odbywające się „Dni Bolesławca 2020” nie wstrzymują działalności gospodarczej (w tym gastronomicznej)
prowadzonej przez przedsiębiorców w Bolesławcu w ramach posiadanych zezwoleń,
c) na terenie Imprezy obowiązuje zakaz używania butli gazowych oraz jakichkolwiek innych źródeł energii
stwarzających zagrożenie wybuchem,
d) na terenie Imprezy obowiązuje zakaz używania substancji chemicznych stwarzających zagrożenie wybuchem,
a Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wyłącznie substancji chemicznych dopuszczonych do obrotu i
na własną odpowiedzialność.
1) Organizator zobowiązuje się zapewnić:
a) stosowne zezwolenie na organizację Imprezy rekreacyjno – rozrywkowej zgodnie z obowiązującymi aktualnie
przepisami prawa,
b) program artystyczny w dniach 1 – 3 maja 2020 w trakcie trwania Imprezy,
c) reklamę Imprezy w mediach,
d) zgodę na funkcjonowanie Wykonawcy na wyznaczonym terenie Imprezy,
e) zabezpieczenia Imprezy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie oraz do uzyskania
stosownych zezwoleń na jej organizację,
f) utrzymania czystości i porządku na terenie Imprezy poprzez rozstawienie koszy na odpady ich systematyczne
opróżnianie, wywóz odpadów, sprzątanie terenu Imprezy,
g) rozstawienia toalet i ich opróżnianie.

§2
1. Organizator udostępni Wykonawcy w dniach 1 - 3 maja 2020 roku podczas Imprezy w Bolesławcu – stanowiący
własność Gminy Miejskiej Bolesławiec obszar: część Placu ks. Popiełuszki zwany w Umowie „Obszarem”,
zaznaczony na mapce zawartej w załączniku nr 1 i stanowiącym integralną część umowy.

2. Udostępniony Wykonawcy teren użytkowany będzie bez prawa dokonywania istotnych zmian w jego substancji i
zostanie oddany bez zmian w swojej strukturze, ewentualne planowanie adaptacje terenu i zasady rozliczeń z
tego tytułu powinny być każdorazowo uzgadniane z Organizatorem.

§3
1. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) zorganizowania stoisk zgodnie z uprzednio przedstawioną ofertą stanowiącą załącznik nr 2,
b) używania urządzeń i powierzonego terenu z należytą starannością i zgodnie z przyjętymi w technologii
warunkami,
c) używania terenu w sposób odpowiadający jego przeznaczeniu i przy przestrzeganiu przepisów
sanitarnych, ochrony ppoż., bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony mienia,
d) spełnienia wszystkich wymogów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie swojej
działalności,
e) utrzymania czystości, porządku oraz należytego stanu sanitarnego na powierzonym terenie,
f) ponoszenia wszelkiej odpowiedzialności za szkody będące następstwem prowadzonej w trakcie „Dni
Bolesławca 2020” działalności,
g) stosowania substancji chemicznych wyłącznie dopuszczonych do obrotu i na własną odpowiedzialność.

§4
2. Wykonawca ma prawo zlecić świadczenie usług Podwykonawcom po uprzednim uzyskaniu akceptacji przez
Organizatora.
3. Podwykonawcy muszą zastosować się do obowiązków określonych w niniejszej umowie.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich za szkody wyrządzone przez
Podwykonawców.
5. Wykonawca doręczy Organizatorowi aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej (dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert) Podwykonawców Wykonawcy do dnia 23 marca 2020 roku – załącznik nr 3.

§5
Działalność rekreacyjno-rozrywkowa oraz gastronomiczna może odbywać się jedynie w czasie trwania Imprezy - do
godziny jej zakończenia. Program Imprezy oraz przewidziany czas jej zakończenia Organizator dostarczy Wykonawcy do
dnia 10 kwietnia 2020 roku.

§6
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
a) wyznaczenia z imienia i nazwiska osoby odpowiedzialnej za stały kontakt
z
Organizatorem w czasie trwania Imprezy w sprawie energii elektrycznej, w sprawach organizacyjnych itp.,
b) we własnym zakresie zapewnienia energii elektrycznej w formie agregatów prądotwórczych,
c) zapewnienia bezpieczeństwa przyłącza między innymi poprzez uzyskanie wszelkich niezbędnych odbiorów,
pozwoleń i/lub uzgodnień oraz zastosowania wyłącznie sprawnych elementów przyłącza, następstwa awarii
przyłącza obciążają Wykonawcę w pełnym zakresie szkód.

§7
1. Wykonawca, oświadcza, że:
a) spełnia wymogi P.POŻ., BHP jak również wszystkie wymogi zgodne obowiązującymi przepisami prawa w zakresie
swojej działalności,
b) ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu i w zakresie świadczonych usług i załączy Polisę OC jako załącznik nr 4 do
umowy.

§8
1. Organizator wyda Wykonawcy pozwolenia na wjazd na teren imprezy w określonych godzinach: 8.00 – 10.00
oraz 16.00 – 18.00. Zasady dowozu towaru do stoisk poza wskazanymi godzinami muszą być uzgodnione z
Organizatorem.
2. W przypadku niedostosowania się do czasu określonego w przepustce i przebywania pojazdów Wykonawcy na
terenie imprezy, Organizator ma prawo do odholowania pojazdu na koszt właściciela samochodu.

OBSŁUGA REKREACYJNO-ROZRYWKOWA
§9
1. Wykonawca oświadcza, że spełnia wszystkie wymogi zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie swojej
działalności tj. obsługi rekreacyjno-rozrywkowej i ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu i w zakresie świadczonych
usług.
2. Wykonawca zobowiązuje się do:
a) posadowienia zestawu urządzeń na wyznaczonym przez Organizatora terenie (załącznik nr 1- mapa), w skład, których
wchodzić będą:
……………………………………………………………………………..……………………………………………….………….
……………………….…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………..
b) zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt dostępu do poboru wody oraz poniesie koszty jej zużycia,
c) ponoszenia odpowiedzialności za jakość świadczonych usług i bezpieczeństwo uczestników korzystających z urządzeń
wystawionych i obsługiwanych przez Wykonawcę i jego Podwykonawców,
d) do zabezpieczenia urządzeń i stanowisk podczas przygotowań do imprezy i w czasie jej trwania tj. w dniach 1 – 3 maja
2020,
e) do przyciszenia muzyki towarzyszącej prowadzonej działalności w przypadku skarg mieszkańców zgłaszanych do
Organizatora.

§ 10
1. Wykonawca oświadcza, że posiada i przedłoży Organizatorowi w załączniku nr 3 do niniejszej umowy kopie
dokumentów zezwalających na eksploatację urządzeń posiadanych przez Wykonawcę i jego Podwykonawców:
zezwolenia Urząd Dozoru Technicznego, Polisę OC

§11
Montaż urządzeń rekreacyjno – rozrywkowych na koszt i ryzyko Wykonawcy na wyznaczonym terenie rozpocznie się dnia
27 kwietnia 2020 r., a demontaż urządzeń potrwa do 5 maja 2020r.

§ 12
Strony zgodnie oświadczają, iż Organizator ma prawo ustawić na terenie Imprezy konstrukcje niemechaniczne, dostępne
bezpłatnie dla uczestników Imprezy, promujące sponsorów „Dni Bolesławca 2020”.

§ 13
Organizator ma prawo odstąpić od umowy w przypadku nieprzedłożenia dokumentów wymienionych w §10.
§ 14
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Organizatorowi kwoty ……….…………. zł netto plus 23 % VAT tj. …………..……….
zł. brutto (słownie: ………………………….…………………………………………………… tysięcy złotych brutto) za prawo do prowadzenia
działalności podczas „Dni Bolesławca 2020”.

2. Płatność, o której mowa w pkt 1 zostanie przekazana w terminie do dnia 18.03.2020 roku przelewem na rachunek
bankowy Organizatora w Banku Zachodnim WBK S.A. I O w Bolesławcu nr 62 1090 1939 0000 0005 1600 0188 na
podstawie wystawionej przez Organizatora Faktury VAT.
3. Brak wpłaty w określonej kwocie w uzgodnionym w pkt 2 terminie przez kolejne 14 dni powoduje naliczanie odsetek
ustawowych od zaległej kwoty. Po upływie 14 dni (tj. dnia 01.04.2020 do godz. 14.00) brak wpłaty powoduje rozwiązanie
umowy z winy Wykonawcy.

§ 15
Organizator zastrzega sobie prawo do kontroli stanu nieruchomości Gminy Miejskiej Bolesławiec, ogródków i urządzeń, o
których mowa w § 3 i § 10 umowy przed i w trakcie trwania Imprezy.

§ 16
1. W przypadku rozwiązania umowy z winy Wykonawcy lub nieuzasadnionego odstąpienia od wykonania umowy
Wykonawca zapłaci Organizatorowi karę umowną wysokości 50% kwoty określonej w § 13 pkt 1.
2. W przypadku rozwiązania umowy z winy Organizatora lub nieuzasadnionego odstąpienia od wykonania umowy
Organizator zapłaci Wykonawcy karę umowną wysokości 50% kwoty określonej w § 13 pkt 1.
3. Strony nie mogą rościć względem siebie żadnych żądań w przypadku odwołania Imprezy z powodu działania siły
wyższej np. nieszczęśliwy wypadek z jego udziałem, pożar, sytuacje losowe niezawinione przez żadną ze Stron.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec Wykonawcy za działalność osób trzecich poza terenem Imprezy.
§ 17
Regulamin Imprezy stanowi integralną część niniejszej umowy.
§ 18
ogólnego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2
rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bolesławiecki Ośrodek Kultury Międzynarodowe Centrum
Ceramiki z siedzibą w Bolesławcu Pl. Piłsudskiego 1c reprezentowany przez Dyrektora Bolesławieckiego
Ośrodka Kultury -Międzynarodowego Centrum Ceramiki.
2. Inspektor ochrony danych (kontakt: Bolesławiecki Ośrodek Kultury -Międzynarodowe Centrum Ceramiki z
siedzibą w Bolesławcu Pl. Piłsudskiego 1, 59-700 Bolesławiec, telefon 75 644 21 45, email:sekretariat@bok.boleslawiec.pl),
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań BOK-MCC na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit.b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.,
- rozdziału 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.
Dz.U.
z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) – zakres działania i zadania gminy – realizacja ustawowych zadań gminy,
- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 459 z późn.zm),
- art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r., poz. 646) - przedsiębiorcy będący
osobami fizycznymi, wykonującymi działalność gospodarczą.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa: – Urząd Skarbowy, ZUS, organy kontrolne.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa:.
- 5 lat.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pan/Pani zobowiązana do ich
podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie zawarcia umowy cywilnoprawnej.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

§ 19
1. Wszelkie spory wynikające z odmiennej interpretacji ustaleń niniejszej umowy, Strony będą się starały rozwiązać
polubownie w drodze wymiany pism.
2. W przypadku, gdy Strony nie będą mogły dojść do porozumienia, do rozstrzygnięcia sporu ustala się sąd właściwy dla
siedziby Organizatora.

§ 20
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 21
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 22
Osoby odpowiedzialne za stały kontakt Organizatora i Wykonawcy:
- ze strony Wykonawcy: ……………………………….…………..……………………………– tel. ………….……………….……
- ze strony Organizatora: Ewa Sondaj – tel. 75/645 32 93

§ 23
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ORGANIZATOR

WYKONAWCA

