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Liw, 17 kwiecień 2019 r. 

 

 

 

OGŁOSZENIE  

 

 

 Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie poszukuje wykonawcy obsługi 

gastronomicznej podczas Otwarcia Parku Kulturowo-Historycznego przy Zamku Książąt 

Mazowieckich w Liwie które odbędzie się dniu 11 maja 2019 r.  

 Oferty należy wysyłać lub składać w zapieczętowanych kopertach  

w siedzibie Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie do dnia 30 kwietnia 2019 r.  

do godz. 10.00. Decyduje data dostarczenia do muzeum (nie data stempla pocztowego). 

Kwota minimalna oferty: 1000 zł netto.  

Uczestnicy zostaną powiadomieni o wynikach telefonicznie 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Specyfikacja usług gastronomicznych. 

2. Druk oferty 

3. Umowa 
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Załącznik nr 1 

 

SPECYFIKACJA OBSŁUGI GASTRONOMICZNEJ 

podczas Otwarcia Parku Kulturowo-Historycznego przy Zamku Książąt Mazowieckich 

w Liwie  

w dniu 11 maja2019 r.  

 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest udzielenie  Wykonawcy prawa do  obsługi gastronomicznej 

imprezy pn. Otwarcie Parku Kulturowo-Historycznego przy Zamku Książąt 

Mazowieckich w Liwie w dn. 11 maja 2019 r.   

2. W zakres prawa obsługi gastronomicznej imprezy, o której mowa w ust. 1 wchodzi 

prowadzona przez niego podczas imprezy sprzedaż w zakresie:  

a) piwa (po uprzednim okazaniu stosownego zezwolenia z Urzędu Gminy Liw), 

b) gastronomii, np.: mięsa i wędliny z grilla: kiełbaski, szaszłyki i inne posiłki  zimne i 

gorące, 

c) fast food: hot-dogi, hamburgery, frytki, itp., 

d) sprzedaż napojów bezalkoholowych  

3. Ceny sprzedawanych podczas imprezy produktów ustala Wykonawca na własną 

odpowiedzialność i ryzyko. 

4.  Wykonawca zobowiązany jest : 

a) zabezpieczyć ok. 120 miejsc siedzących pod parasolami,   

b) do bieżącego utrzymania czystości w granicach powierzonego obszaru objętego 

działalnością gastronomiczną, usuwania na bieżąco śmieci do zabezpieczonego przez 

Zamawiającego kontenera, jak również do całkowitego usunięcia ich po zakończeniu 

imprezy.  

§ 2 

Zamawiający zapewni Wykonawcy teren  na ustawienie miejsc siedzących i sprzedaż 

posiłków, piwa i napojów bezalkoholowych. 

§ 3. 

Strony zastrzegają kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z 

przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 1 000,00 zł netto (słownie: jeden tysiąc 

złotych),  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niewykonanie umowy tj. brak 

obsługi gastronomicznej podczas imprezy w wysokości 1 000,00 netto (słownie: jeden 
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tysiąc), 

3. Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną za niewykonanie umowy tj. odstąpienie od 

organizacji imprezy w wysokości 1 000 netto (słownie: jeden tysiąc złotych), za 

wyjątkiem okoliczności wymienionych w § 4 pkt 6. 

§ 4 

1. Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe za przyznane 

prawo do obsługi gastronomicznej w zakresie określonym w § 1  w wysokości 

minimum 1 000,00 zł netto (słownie: jeden tysiąc złotych), 

2. Wykonawca wnosi kwotę, o której mowa w ust. 1 niniejszego § najpóźniej do dnia  

6 maja  2019 r. Datą wniesienia środków jest data uznania rachunku Zamawiającego. 

3. Wykonawca wpłaci kwotę, o której mowa w ust. 1 niniejszego § na rachunek bankowy 

Zamawiającego PKO BP S.A.  z/s w Warszawie 41 1020 1026 0000 1802 0232 3921 

4. Zamawiający wystawi i przekaże Wykonawcy fakturę VAT w terminie do 7 dni od 

zakończenia imprezy. 

5. W wypadku nie wniesienia kwoty, o której mowa w ust. 1 w terminie wskazanym w ust. 

2 Zamawiający może odstąpić od umowy i zlecić obsługę gastronomiczną imprezy 

innemu podmiotowi wybranemu przez Zamawiającego.  

6. W przypadku gdyby doszło do przerwania imprezy z przyczyny tzw. siły wyższej 

(warunki pogodowe i inne) Zamawiający zwróci Wykonawcy kwotę 500,00 zł netto 

(słownie: pięćset złotych). 
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Załącznik nr 2  

Data............................................... 

Oświadczenie: 

 

 Ja niżej podpisany(a) akceptuję warunki zawarte w Specyfikacji Obsługi 

Gastronomicznej  Otwarcia Parku Kulturowo-Historycznego przy Zamku Książąt 

Mazowieckich w Liwie w dn. 11 maja 2019 r. i deklaruję do zapłaty kwotę 

............................................................................................. 

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

jako wynagrodzenie za zlecenie mojej firmie przez Muzeum Zbrojownię na Zamku w Liwie 

obsługi gastronomicznej Otwarcia Parku Kulturowo-Historycznego przy Zamku Książąt 

Mazowieckich w Liwie zgodnie z w/w specyfikacją 

 

 

 

 

nazwa  FIRMY ........................................................................... 

adres      ........................................................................... 

e-mail      ........................................................................... 

telefon   ........................................................................... 
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Załącznik nr 3  

 

UMOWA Nr ...................... 

 

 

zawarta w dniu .............................. w Liwie  

pomiędzy Muzeum Zbrojownią na Zamku w Liwie, ul. Stefana Batorego 2,07-100 Węgrów 

NIP 824 15 84 283  zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

Romana Postka – dyrektora Muzeum  

a  

Firmą ......................................................................... 

NIP ............................. REGON .......................... 

 w imieniu, której działają: 

 

1) ........................................................... 

2) ........................................................... 

zwaną dalej „Wykonawcą”. 

§ 1. 

5. Przedmiotem umowy jest udzielenie  Wykonawcy prawa do  obsługi gastronomicznej 

imprezy pn. Otwarcie Parku Kulturowo-Historycznego przy Zamku Książąt 

Mazowieckich w Liwie w dn. 11 maja 2019 r.   

6. W zakres prawa obsługi gastronomicznej imprezy, o której mowa w ust. 1 wchodzi 

prowadzona przez niego podczas imprezy sprzedaż w zakresie:  

a) piwa (po uprzednim okazaniu stosownego zezwolenia z Urzędu Gminy Liw), 

b) gastronomii, np.: mięsa i wędliny z grilla: kiełbaski, szaszłyki i inne posiłki  zimne i 

gorące, 

c) fast food: hot-dogi, hamburgery, frytki, itp., 

d) sprzedaż napojów bezalkoholowych  

7. Ceny sprzedawanych podczas imprezy produktów ustala Wykonawca na własną 

odpowiedzialność i ryzyko. 

8.  Wykonawca zobowiązany jest : 

a) zabezpieczyć ok. 120 miejsc siedzących pod parasolami,   

b) do bieżącego utrzymania czystości w granicach powierzonego obszaru objętego 

działalnością gastronomiczną, usuwania na bieżąco śmieci do zabezpieczonego przez 

Zamawiającego kontenera, jak również do całkowitego usunięcia ich po zakończeniu 

imprezy.  

§ 2 

Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy (obsługi gastronomicznej) na dzień   

11 maja 2019 r. 
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§ 3. 

Strony zastrzegają kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z 

przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 1 000,00 zł netto (słownie: jeden 

tysiąc złotych),  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niewykonanie umowy tj. brak 

obsługi gastronomicznej podczas imprezy w wysokości 1 000,00 netto (słownie: jeden 

tysiąc), 

3. Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną za niewykonanie umowy tj. odstąpienie 

od organizacji imprezy w wysokości 1 000 netto (słownie: jeden tysiąc złotych), za 

wyjątkiem okoliczności wymienionych w § 4 pkt 6. 

§ 4 

1. Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe za przyznane 

prawo do obsługi gastronomicznej w zakresie określonym w § 1  w wysokości 

minimum ……………………. zł netto (słownie……………………………… złotych), 

2. Wykonawca wnosi kwotę, o której mowa w ust. 1 niniejszego § najpóźniej do dnia  

6 maja  2019 r. Datą wniesienia środków jest data uznania rachunku Zamawiającego. 

3. Wykonawca wpłaci kwotę, o której mowa w ust. 1 niniejszego § na rachunek bankowy 

Zamawiającego PKO BP S.A.  z/s w Warszawie 41 1020 1026 0000 1802 0232 3921 

4. Zamawiający wystawi i przekaże Wykonawcy fakturę VAT w terminie do 7 dni od 

zakończenia imprezy. 

5. W wypadku nie wniesienia kwoty, o której mowa w ust. 1 w terminie wskazanym w ust. 

2 Zamawiający może odstąpić od umowy i zlecić obsługę gastronomiczną imprezy 

innemu podmiotowi wybranemu przez Zamawiającego.  

6. W przypadku gdyby doszło do przerwania imprezy z przyczyny tzw. siły wyższej 

(warunki pogodowe i inne) Zamawiający zwróci Wykonawcy połowę kwoty, o której 

mowa w ust. 1. 

§ 5. 

1. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy teren pod obsługę gastronomiczną.  

2. Zamawiający zabezpieczy Wykonawcy dostęp do energii elektrycznej celem podłączenia 

urządzeń do obsługi gastronomicznej. 

3. Przed rozpoczęciem imprezy Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu 

stosowne dokumenty i atesty potwierdzające sprawność i bezpieczeństwo posiadanych 

urządzeń.  

4. Wykonawca oddzieli miejsce sprzedaży i konsumpcji piwa od obszaru imprezy. 



 

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Mazowieckiego 

 

 

5. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony 

zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa 

 i ustalonych zwyczajów.        

§ 6. 

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

§ 7. 

Na wypadek sporu między Stronami do jego rozpoznania będzie sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

§ 8. 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

2. Umowę niniejsza sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym  

dla każdej ze Stron. 

 

 

 ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 

 

 

 

 


