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OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA PRZYZNANIE WYŁĄCZNOŚCI 
SPRZEDAŻY LODÓW PODCZAS XIX TURNIEJU RYCERSKIEGO NA ZAMKU  

W LIWIE W DNIU 13 SIERPNIA 2022 r. 
 
 Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie poszukuje wykonawcy na sprzedaż lodów 

podczas XIX Turnieju Rycerskiego na Zamku w Liwie w dniu 13 sierpnia 2022 r. oraz 

opcjonalnie dodatkowo w dniu 14 sierpnia 2022 r. w godzinach funkcjonowania muzeum. 

 Wyłoniony w konkursie Wykonawca wybrany do zawarcia umowy zobowiązany 

jest do zapewnienia sprzedaży lodów w dniu 13 sierpnia 2022r., w czasie trwania imprezy, 

w sposób zapewniający sprawną obsługę gości oraz opcjonalnie dodatkowo w dniu 14 

sierpnia 2022 r. w godzinach funkcjonowania muzeum. 

I.  W zakres obsługi wchodzi:  

1) przygotowanie i sprzedaż lodów  

2) utrzymanie porządku i czystości w obrębie działania usługi gastronomicznej, w tym 

uprzątnięcie zajmowanego terenu po zakończeniu imprezy. 

 Na dystrybucję produktów, o których mowa w pkt. 1 wyłoniony Wykonawca  otrzyma 

od Organizatora wyłączność. Wyłoniony Wykonawca nie będzie przygotowywał i sprzedawał 

potraw z grilla (kiełbaski, kaszanka, szaszłyki itp.) i innych posiłków zimnych i gorących, 

posiłków typu fast- food: hot- dogi, hamburgery, frytki itp., napojów bezalkoholowych, piwa, 

gofrów, miodu i produktów pochodnych (w tym alkoholowych), waty cukrowej, lemoniady, 

popcornu. 

II. Ceny sprzedawanych produktów ustala wykonawca na własną odpowiedzialność i ryzyko. 

III.   

1. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy na każdym etapie z 

przyczyn od niego niezależnych. 

3. Organizator biorąc pod uwagę niedawny stan epidemii panującej w kraju i związane z 

tym kolejne obostrzenia zastrzega sobie prawo do nakładania na wykonawcę 

dodatkowych obowiązków w celu zachowania maksymalnego bezpieczeństwa 

uczestników wydarzenia. 



VI.  Organizator zapewnia ochronę imprezy. 

VII.  Przy ocenie ofert będzie brana pod uwagę: 

 proponowana kwota za najem terenu pod świadczenie sprzedaży lodów – powinna być 

zaproponowana oddzielnie dla obu dni - dnia 13 sierpnia 2022r który jest dniem 

imprezy Turniej Rycerski oraz dnia 14 sierpnia 2022 r. który jest normalnym dniem 

funkcjonowania muzeum,.  

 estetyczny wygląd stoiska nawiązujący do historycznego charakteru miejsca i 

odbywającego się wydarzenia. Wykonawca wraz z ofertą cenową powinien 

przedstawić zdjęcia stoiska. 

VIII. Minimalna kwota netto za najem w dniu: 

1. 13 sierpnia 2022 r.: 500,00 zł (słownie: pięćset zł)  

2. 14 sierpnia 2022 r.: 200,00 zł (słownie: dwieście zł) 

VIII.   

1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą powiadomiony 

zostanie o tym fakcie telefonicznie i zaproszony do zawarcia umowy w terminie i 

miejscu wskazanym przez Organizatora. 

2. W przypadku nieprzystąpienia do zawarcia umowy zgodnej z załączonym projektem 

lub niewpłacenia przez Wykonawcę wynagrodzenia ryczałtowego do dnia podpisania 

umowy Organizator zaproponuje zawarcie umowy kolejnemu Wykonawcy, który 

zaproponował najkorzystniejszą ofertę. 

 Oferty należy wysłać pocztą elektroniczną na adres Muzeum Zbrojowni na Zamku w 

Liwie zbrojownia@liw-zamek.pl do dnia 31 lipca 2022 r. do godz. 23:59. 

Termin otwarcia ofert: 1 sierpnia 2022 r. o godz. 11.00. 

Termin rozstrzygnięcia ofert: 1 sierpnia 2022 r.  

Planowany termin podpisania umowy: do dnia 5 sierpnia 2022 r.  

 

DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ 

a) Wypełniony formularz oferty. 

b) Aktualna decyzja o wpisie zakładu do rejestru zakładów podlegających kontroli 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 

c) zdjęcia stoiska. 

 
 
Załączniki: 

1. Wzór umowy 
2. Druk oferty 



Obowiązek informacyjny 
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż: 
I. Administrator danych osobowych 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie 
przy ul. Batorego 2, 07-100 Węgrów, NIP: 824-15-84-283, reprezentowane przez Panią 
Dyrektor Muzeum. 
 
II. Inspektorem Ochrony Danych   
W Muzeum powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się 
na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Liw, ul. Batorego 2, 07-100 Węgrów lub 
adres e-mail: iod@liw-zamek.pl. 
 
III. Cel i podstawy przetwarzania. 
Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu:      
1. Źródłem danych obejmujących kategorie niezbędne do rozliczenia umowy( w 
szczególności: imię                  i nazwisko, firma, adres zamieszkania, adres prowadzenia 
działalności gospodarczej, PESEL, NIP, REGON, e-mail) jest podmiot wykonujący zadania 
publiczne; 
2. Przekazanie tych danych jest uregulowane wzajemną umową bądź innymi ustaleniami 
między Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie, a podmiotem wykonującym zadanie. Na 
mocy tej umowy lub ustaleń Muzeum odpowiada tylko za dane przekazane przez ten 
podmiot. Przekazanie dotyczy wyłącznie danych niezbędnych do prawidłowego wykonania i 
rozliczenia umowy; 
3. Wykorzystania monitoringu wizyjnego dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia 
na obszarach i w określonych obiektach znajdujących się na terenach należących do Muzeum; 
4. Wykorzystanie wizerunku przez Administratora lub przez inne osoby na zlecenie 
Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie, w tym na obrót egzemplarzami, na których 
utrwalony ten wizerunek, oraz na zwielokrotnienie wizerunku wszelkimi dostępnymi 
aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnienie oraz publikowanie, także wraz z 
wizerunkami innych osób w materiałach służących popularyzacji działań w zakresie 
marketingu poprzez rozpowszechnianie wizerunku w: mediach elektronicznych, szczególnie 
na stronach internetowych, broszurach, ulotkach, gazetach. 
 
IV.       Dane mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu 
przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, 
kurierskie, usługi informatyczne, usługi prawne bankowe, ubezpieczeniowe, podmiotom z 
którymi Muzeum współpracuje i innym podmiotom prawnie upoważnionymi. 
 
V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 
Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
 
VI. Twoje prawa. 
Osobom, których dane Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie przetwarza przysługują prawa: 
• Dostępu do swoich danych oraz otrzymania kopi, 



• Sprostowania ( poprawiania) danych; 
• Usunięcia danych ( zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO) 
• Usunięcia danych ( zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO) 
• Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, 
• Wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 
VII.        Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie, jako Administrator Danych Osobowych 
deklaruje, iż nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw 
trzecich.  
VIII.      Ma/Mają Pani/ Pan /Państwo prawo wniesienia skarg do Organu Nadzorczego - 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna/ją Pani/Pan/ Państwo, iż 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 



UMOWA NAJMU TERENU POD ŚWIADCZENIE  USŁUGI 
GASTRONOMICZNNEJ  

podczas XIX Turnieju Rycerskiego  

na Zamku w Liwie w dniu 13 sierpnia 2022r.   

Zawarta w dniu ………………………. w Liwie 

pomiędzy: 

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie, ul. Batorego 3, 07-100 Węgrów 

NIP 824-15-84-283 

w imieniu którego występuje: 

Eliza Czapska- Dyrektor, 

zwanym dalej Organizatorem 

a 

…………………………………………. 

………………………………………….. 

W imieniu którego występuje ……………………… 

zwanym dalej Wykonawcą 

 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest najem przez Organizatora terenu pod świadczenie usługi 

gastronomicznej- sprzedaż lodów podczas imprezy pn. XIX Turniej Rycerski na Zamku w 
Liwie w dniu 13 sierpnia 2022r. oraz w dniu 14 sierpnia podczas godzin funkcjonowania 
muzeum. 

2.  Kwota najmu obejmuje 13 sierpnia 2022r. oraz 14 sierpnia 2022 r. 
3. Wykonawca obsługi polegającej na sprzedaży lodów zobowiązany jest do zachowania reżimu 

sanitarnego na swoich stanowiskach handlu i w granicach powierzonego obszaru objętego 
wyłącznością.  

4. W zakres prawa sprzedaży lodów w czasie imprezy, o której mowa w ust.1 oraz w dniu 
następnym wchodzi prowadzona wyłącznie przez Wykonawcę podczas imprezy sprzedaż: 
a) Lodów z wyłączeniem przygotowywania i sprzedawania potraw z grilla (kiełbaski, kaszanka, 

szaszłyki itp.) i innych posiłków zimnych i gorących, posiłków typu fast- food: hot- dogi, 
hamburgery, frytek itp., napojów bezalkoholowych, piwa, gofrów, miodu i produktów 
pochodnych (w tym alkoholowych), waty cukrowej, lemoniady, popcornu, podpłomyków i 
dań z kluskami.  

Oprócz Wykonawcy na obsługę gastronomiczną podczas XIX Turnieju Rycerskiego oraz w dniu 
następnym będzie prowadzone przygotowywanie i sprzedawanie potraw z grilla (kiełbaski, kaszanka, 
szaszłyki itp.) i innych posiłków zimnych i gorących, posiłków typu fast- food: hot- dogi, hamburgery, 
frytki itp., napojów bezalkoholowych, piwa, gofrów, miodu i produktów pochodnych (w tym 
alkoholowych), waty cukrowej, lemoniady, popcornu, podpłomyków i dań z kluskami przez inne 
firmy.  

5. Ceny sprzedawanych podczas imprezy produktów ustala Wykonawca na własną 
odpowiedzialność i ryzyko.   

6. Wykonawca zobowiązany jest: 
a. Zapewnienie zachowywania reżimu sanitarnego,  



b. Zapewnienia estetycznego wyglądu stoiska, dostosowanego do charakteru miejsca. 
c. do bieżącego utrzymania czystości w granicach powierzonego obszaru objętego 

wyłącznością,  
d. usuwania śmieci na bieżąco, jak również usunięcia ich z miejsca wystawienia stoiska 

gastronomicznego po zakończeniu sprzedaży w dniu imprezy oraz w dniu następnym do 
zabezpieczonego przez Zamawiającego kontenera.  

 
§ 2 

Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy (sprzedaży lodów) na 13 i 14  sierpnia 2022 r. 
 

§ 3 

1. Organizatorowi przysługuje od Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe za najem terenu pod 
świadczenie usługi sprzedaży lodów w zakresie określonym w § 1 w wysokości 
……………………….. zł netto (słownie: ……………………………………) za handel w dniu 
13 sierpnia 2022 r. oraz w wysokości ……………………….. zł netto (słownie: 
……………………………………) za handel w dniu 14 sierpnia 2022 r. o Kwoty powyższe 
zostaną powiększone o podatek VAT. 

2. Wykonawca wpłaci należność, o której mowa w ust. 1 niniejszego § najpóźniej do dnia  
podpisania umowy. Datą wniesienia środków jest data uznania rachunku Organizatora. 

3. Wykonawca wpłaci sumę, o której mowa w ust. 1 niniejszego § na rachunek bankowy 
Organizatora PKO BP S.A.  z/s w Warszawie 41 1020 1026 0000 1802 0232 3921 

4. Organizator wystawi i przekaże Wykonawcy fakturę VAT w następnym dniu roboczym po 
otrzymaniu wpłaty.  

5. Organizator oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.  

6. W wypadku nie wniesienia opłaty, o której mowa w ust. 1 w terminie wskazanym w ust.  
2 Organizator może odstąpić od umowy i zlecić sprzedaż lodów podczas imprezy i w dniu 
następnym innemu podmiotowi wybranemu przez Organizatora.  

7. W przypadku gdyby doszło do przerwania Turnieju Rycerskiego z przyczyny siły wyższej 
(warunki pogodowe i inne) Organizator zwróci Wykonawcy 50% kwoty,  
o której mowa w ust. 1. Wprowadzenie przez władze RP obostrzeń sanitarnych 
uniemożliwiających realizację imprezy nie będzie traktowane jako siła wyższa. Postanowienia 
stosuje się odpowiednio do wynajmu terenu w dniu 14 sierpnia 2022 r. 

8. W przypadku wprowadzenia przez władze RP obostrzeń sanitarnych powodujących odwołanie 
imprezy, Organizator będzie miał prawo odstąpienia od umowy w terminie 3 dni od ogłoszenia 
obostrzeń. Organizator jest zobowiązany zwrócić na rachunek bankowy Wykonawcy kwotę 
określoną w § 3 pkt. 1 w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia odstąpienia od umowy.  
 

§ 4 
Organizator nie zapewnia Wykonawcy dostępu do energii elektrycznej. Wykonawca zorganizuje 
sobie własne źródło prądu. 

§ 5 
1. Organizator wyznaczy Wykonawcy teren pod sprzedaż lodów.  
2. Wykonawca zadania zobowiązany jest do zachowania reżimu sanitarnego wymaganego 

przepisami prawa.  
3. Przed rozpoczęciem imprezy Wykonawca ma obowiązek przedstawić Organizatorowi stosowne 

dokumenty i atesty potwierdzające sprawność i bezpieczeństwo posiadanych urządzeń.  
4. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują 

się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa 
 i ustalonych zwyczajów. 



5.  Organizator biorąc pod uwagę stan zagrożenia epidemiologicznego w kraju i związane z tym 
kolejne obostrzenia zastrzega sobie prawo do nakładania na Wykonawcę dodatkowych 
obowiązków  w celu zachowania maksymalnego bezpieczeństwa uczestników wydarzenia. 

 
§ 6 

1. Strony zastrzegają kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 
a) Wykonawca zapłaci organizatorowi karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy 

z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości określonej w § 3 ust. 1. 
b) Wykonawca zapłaci Organizatorowi karę umowną za niewykonanie umowy tj. brak sprzedaży 

lodów podczas imprezy w wysokości określonej w § 3 ust. 1.  
c) Organizator zapłaci Wykonawcy karę umowną za niewykonanie umowy tj. odstąpienie od 

organizacji imprezy w wysokości określonej w § 3 ust. 1, za wyjątkiem okoliczności 
wymienionych w § 3 pkt 7 i 8.  

2. Roszczenie o kary umowne nie przysługuje żadnej ze stron w razie wprowadzenia przez władze 
RP obostrzeń sanitarnych uniemożliwiających realizację imprezy.  

3. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Organizatora prawa żądania 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej szkody 
przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

 
§ 7 

Bez wiedzy i zgody Organizatora Wykonawca nie może zlecać realizacji niniejszej umowy w całości 
lub w części podwykonawcom. 

 
§ 8 

Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji 
niniejszej umowy. 

§ 9 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 10 
Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd  
właściwy miejscowo dla Organizatora. 
 

§ 11 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących  egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 



Miejscowość, data ______________________ 

Oferta 

1. Ja, niżej podpisany(a) akceptuję wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji najmu 

terenu pod świadczenie usługi – sprzedaż lodów podczas XIX Turnieju Rycerskiego 

na Zamku w Liwie w dniu 13 sierpnia 2022r. i deklaruję: 

1.1. kwotę .................................... (słownie:..................................................................) 

do zapłaty jako wynagrodzenie za najem terenu pod świadczenie usługi- sprzedaż 

lodów podczas  XIX Turnieju Rycerskiego na Zamku w Liwie zgodnie z w/w 

specyfikacją, 

1.2. kwotę .................................... (słownie:..................................................................) 

do zapłaty jako wynagrodzenie za najem terenu pod świadczenie usługi- sprzedaż 

lodów w dniu 14 sierpnia 2022 r. w godzinach funkcjonowania Muzeum 

Zbrojowni na Zamku w Liwie zgodnie z w/w specyfikacją,  

 
2. W przypadku przyznania nam wyłączności zobowiązujemy się do wniesienia  całości 

ceny za wyłączność obsługi imprezy- usługi sprzedaży lodów, na rachunek bankowy 

Organizatora konkursu w terminie wyznaczonym w podpisanej umowie.  

3. Integralną częścią oferty są wszystkie załączniki do oferty wymagane w ogłoszeniu o 

konkursie. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami ogłoszenia o konkursie i uznajemy 

się za związanych wszystkimi warunkami konkursu w nim zawartymi. 

5. Oświadczamy, że w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą 

przystąpimy do podpisania umowy w miejscu i czasie wyznaczonym przez 

Organizatora konkursu. 

 
 
Imię i nazwisko ______________________________________________________________ 
Nazwa Firmy _______________________________________________________________ 
NIP ______________________________________________ 
adres      __________________________________________ 
e-mail     __________________________________________ 
telefon   __________________________________________ 


