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OGŁOSZENIE

W sprawie wyłonienia wykonawcy na zadanie: „Sprzedaż lodów podczas XVII Turnieju
Rycerskiego na Zamku w Liwie w dniu 17 sierpnia 2019 r."

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie poszukuje wykonawcy na sprzedaż lodów podczas

XVII Tumieju Rycerskiego na Zamku w Liwie w dniu 17 sierpnia 2019 r. Oferty należy wysyłać

lub składać w zapieczętowanych kopertach w siedzibie Muzeum Zbrojowni na Zamku

w Liwie do dnia 12 sierpnia 2019 r. do godz. 11.00.

O ważności złożenia oferty decyduje data jej dostarczenia do siedziby muzeum

w Liwie (nie data stempla pocztowego). Wniosek zostanie oceniony komisyjnie.

O wyborze wykonawcy decyduje wysokość kwoty oferty. Uczestnicy zostaną powiadomieni

o wynikach.
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Zał. nrl

SPECYFIKACJA SPRZEDAŻY LODÓW
podczas XVII Turnieju Rycerskiego

na Zamku w Liwie w dniu 17 sierpnia 2019r.
$1

Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży lodów podczas XVII Turnieju Rycerskiego
na Zamku w Liwie w dniu 17 sierpnia 2019 roku na wydzielonym terenie przy zamku

82
|. Zamawiający gwarantuje Wykonawcy możliwość sprzedaży lodów
w czasie XVII Turnieju Rycerskiego w Liwie (do 1 stanowisko sprzedaży
lodów, własne źródło prądu Wykonawcy),

Oprócz Wykonawcy podczas Turnieju Rycerskiego lody będzie sprzedawała
tylko/jedna  firma- wykonawca obsługi—gastronomicznej Turnieju

$3

Strony zastrzegają kary umownew następujących wypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od
umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości netto 400 (słownie:
czterysta) zł.

2. Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną za niewykonanie umowy
tj. brak obsługi gastronomicznej podczas imprezy w wysokości netto 400 (słownie:
czterysta) zł.

3. Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną za niewykonanie umowy
tj. odstąpienie od organizacji imprezy w wysokości netto 400 (słownie: czterysta) zł.c

|. Wykonawca za możliwość sprzedaży lodów podczas Turnieju Rycerskiego
na Zamku w Liwie zobowiązuje się do wpłaty minimumnetto 400 zł

2. Wykonawca wnosi kwotę, o której mowaw ust. I niniejszego $ najpóźniej do dnia
13 sierpnia 2019 r. Datą wniesienia środków jest data uznania rachunku Zamawiającego.

3. Wykonawca wpłaci kwotę, o której mowa w ust. | 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. I w terminie wskazanym w ust
2 Zamawiający może odstąpić od umowy i zlecić obsługę gastronomiczną
imprezy innemu podmiotowi wybranemu przez Zamawiającego
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Data......

Oświadczenie:

Ja niżej podpisany(a) akceptuję warunki zawarte w Specyfikacji sprzedaży lodów podczas XVII

Turnieju Rycerskiego na Zamku w Liwie w dn. 17 sierpnia 2019 r.
i deklaruję do zapłaty kwotę

(SłOWNibmanierki zc)brutto jako wynagrodzenie za możliwość sprzedaży lodów podczas XVII Turnieju

Rycerskiego na Zamku w Liwie na terenie Muzeum Zbrojownina Zamku w Liwie zgodnie z
wów specyfikacją.
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