Załącznik nr 2 do SIWZ

Projekt umowy

znak sprawy: PI.TPZ Kr.2600.045.2018

UMOWA nr ...................................
na organizację imprezy sportowo - rekreacyjnej w formie rozgrywek sportowych dla
pracowników/emerytów i współmałżonków
Zawarta w dniu ........................ 2018 r. pomiędzy:
Pocztą Polską Spółką Akcyjną z siedzibą pod adresem: ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940
Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XIII Wydział
Gospodarczy Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy pod numerem 0000334972,
NIP: 525-000-73-13, REGON: 010684960, kapitał zakładowy: 774 140 000 zł w całości
wpłacony, reprezentowaną przez:
Iwonę Koperską – Dyrektora Regionu Pionu Kapitału Ludzkiego w Łodzi, na podstawie
pełnomocnictwa nr BPNW/P/PKL/271/17 z dnia 26.06.2017 r.
Martę Garzeł – Kierownika Wydziału Zakupów w Krakowie, na podstawie pełnomocnictwa nr
BPNW/P/PI/1508/17 z dnia 23.03.2017 r

zwaną dalej w tekście niniejszej umowy Zleceniodawcą

a
..................................................... z siedzibą ............................., wpisanym do Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez .......................... pod numerem ................. lub
prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ..............................., zam., legitymującym
się PESEL nr ......... z siedzibą .................. wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej RP, posiadającym nr NIP: ......................, REGON: ....................,
wysokość kapitału zakładowego (w przypadku spółki akcyjnej lub spółki z ograniczona
odpowiedzialnością), reprezentowanym przez:

.................................................................................................................................................
zwanym dalej w tekście niniejszej umowy Wykonawcą.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia odrębnego na podstawie
uregulowań określonych w wewnętrznych przepisach Zleceniodawcy została zawarta umowa
następującej treści:
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Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej umowy nie uległy zmianie dane, które
miałyby wpływ na ważność niniejszej umowy i są zgodne z dokumentami przedstawionymi na
okoliczność jej zawarcia.
Ze strony Zleceniodawcy odpowiedzialnym za realizację niniejszej umowy jest Poczta Polska
Spółka Akcyjna, Region Pionu Kapitału Ludzkiego Sekcja Obsługi Socjalnej w Łodzi,
Al. Włókniarzy 227 90-900 Łódź, reprezentowany przez Justynę Podsiadłą.
§1
1. Przedmiotem umowy jest organizacja przez Wykonawcę w dniu 01.09.2018r., w godz.
od 13.00 do 21.00 z możliwością przedłużenia do 22.00 imprezy rekreacyjno – sportowej,
na

terenie/obiekcie

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

przy

ul. ..........................................., zwanej dalej „imprezą”, dla 680 osób, zwanych w dalszej
części umowy również „uczestnikami imprezy”, w sposób i na warunkach określonych
w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy.
2. Zleceniodawca zastrzega możliwość zmniejszenia ilości osób - uczestników imprezy
maksymalnie do 20% ilości określonej w ust. 1, co nie stanowi zmiany niniejszej umowy
i nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń

ze strony Wykonawcy z tytułu

niezrealizowania umowy. Ostateczna liczba osób - uczestników imprezy, zostanie podana
w terminie 5 dni roboczych przed datą przeprowadzenia imprezy.
3. Każdy uczestnik imprezy objęty będzie ubezpieczeniem od NNW na koszt Wykonawcy.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne doświadczenie i umiejętności dla właściwej
realizacji powierzonych zadań.

§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykonania zadań określonych umową, przy
czym przez należyte wykonanie zadań należy rozumieć staranność przy uwzględnieniu
zawodowego charakteru działalności Wykonawcy.
2. Wykonawca odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie - za działania
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i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym
wykonanie zobowiązania powierza.
3. Wykonawca posiada aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, stanowiące
załącznik nr 2 do umowy, z sumą gwarancyjną ubezpieczenia o równowartości minimum
150 tysięcy PLN i ważne do dnia ……………………….. roku.
4. Wykonawca gwarantuje, że usługi świadczone będą na najwyższym poziomie tj.
a. dostarczone produkty żywnościowe będą świeże, produkty przetworzone takie jak kawa,
herbata, napoje itp. będą posiadały datę przydatności do spożycia wygasającą nie
wcześniej niż na 5 miesięcy przed terminem podania w wykonaniu świadczonej przez
Wykonawcę usługi,
b. pracownicy mający kontakt z żywnością będą posiadali aktualne badania sanitarno epidemiologiczne,
5. Zapewnienie bezpieczeństwa imprezy należy do obowiązków Wykonawcy.
§3
1. Za

wykonanie

przedmiotu

umowy

strony

ustalają

maksymalną

cenę

brutto

………...………………. zł,
(słownie: ………………………………………………………………….……… złotych 00/100),
w tym wartość netto …………………………………………………………………….……zł,
(słownie: ………………………………………………………..………………………….00/100),
podatek VAT) ……..…………………………………………………………………………..zł,
(słownie:

………………………………………………………………………….złotych 00/100),

zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik Nr 3 do umowy.
w tym:
a) całkowity koszt organizacji i obsługi imprezy (bez posiłków):
netto ………………………………….. zł , brutto: ..................................zł
b) koszt posiłku dla osoby dorosłej (bloczek):
koszt jednostkowy netto ………… zł x 680 osób = netto ………..................….
koszt jednostkowy brutto ................zł x 680 osób = brutto ………..................….
c) całkowity koszt posiłków bez ograniczeń:
netto ………… ....... zł, brutto: ..................................................
Cena i jej składniki cenotwórcze są niezmienne do końca trwania umowy.
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2. Rozliczenie za wykonanie umowy nastąpi w oparciu o ilość uczestników imprezy wskazaną
przez Zleceniodawcę zgodnie z §1 ust. 2. W przypadku zmniejszenia ilości osób biorących
udział w pikniku w oparciu o §1 ust. 2 wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3
ust. 1 zostanie pomniejszone o kwotę stanowiącą iloczyn liczby osób objętych rezygnacją i
kosztu posiłku wskazanego w § 3 ust. 1 lit. b).
3. Rezygnacja z części miejsc dokonana zostanie w formie elektronicznej na adres:
………………………………………………………………………………………………...............
4. Ustalone na podstawie ust.1 i ust.2 niniejszego paragrafu wynagrodzenie Wykonawcy,
płatne będzie, po zakończeniu imprezy, na podstawie otrzymanej przez Zleceniodawcę
od Wykonawcy faktury VAT, wystawionej w oparciu o obustronnie podpisany protokół
wykonania przedmiotu umowy.
5. Należność objęta fakturą VAT Wykonawcy zostanie uregulowana przelewem na konto
bankowe Wykonawcy nr ………………………………………… w terminie 21 dni od dnia
otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
6. Faktura zostanie wystawiona w terminie do 7 dni od daty wykonania usługi.
7. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.
8. Fakturę należy wystawić na adres:
Poczta Polska S.A.
Region Pionu Kapitału Ludzkiego
Sekcja Obsługi Socjalnej w Łodzi
Al. Włókniarzy 227
90-900 Łódź
NIP: 525-000-73-13
9. Zleceniodawca nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
10. Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie płatności wynikającej z czasu
oczekiwania na stosowną fakturę korygującą.
11. Zleceniodawca nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji
umowy na osoby trzecie.
§4
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Strony ustalają, iż uczestnicy imprezy zobowiązani są do stosowania się do poleceń
prowadzącego imprezę w zakresie zapewnienia niezbędnego bezpieczeństwa.
§5
1. Reklamacje w sprawie imprezy, składane będą przez Zleceniodawcę, w czasie jej trwania
do pilota imprezy wskazanego w § 8 ust. 2 lub w terminie 2 dni od daty jej zakończenia.
2. Wykonawca ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w terminie 5 dni od daty jej otrzymania
oraz w tym terminie dokonać zwrotu żądanej kwoty odpowiadającej wartości niewykonanej
lub nienależycie wykonanej usługi na podstawie noty księgowej wystawionej przez
Zleceniodawcę.
3. Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego usunięcia wadliwości świadczonych
usług dotyczących realizacji umowy po zgłoszeniu zastrzeżeń Wykonawcy przez
Zleceniodawcę.
4. Wykonawca

zobowiązuje

się

powiadomić

w

formie

elektronicznej

na

adres

................................................... i telefonicznie Zleceniodawcę o wszelkich zmianach
programu w trakcie trwania imprezy oraz rodzaju świadczeń zastępczych, ewentualnie o
braku możliwości ich zorganizowania oraz uzyskać akceptację Zleceniodawcy.
W przypadku zmian w programie zwrotowi na rzecz Zleceniodawcy podlega kwota
odpowiadająca wartości niezrealizowanego punktu programu, a w razie zorganizowania
świadczenia

zastępczego

–

kwota

odpowiadająca

różnicy

pomiędzy

wartością

zaplanowanego świadczenia, a wartością świadczenia zastępczego na podstawie
wystawionej przez Wykonawcę faktury korygującej VAT. W przypadku zorganizowania
przez

Wykonawcę

świadczenia

zastępczego

o

wartości

wyższej

niż

wartość

zaplanowanego świadczenia Zleceniodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz
Wykonawcy kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy wartościami tych świadczeń.
5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany
jest do zapłaty Zleceniodawcy kary umownej w następujących sytuacjach:
1) 5% kwoty brutto określonej w § 3 ust.1 umowy za każdy przypadek nienależytego
wykonania umowy z zastrzeżeniem § 5 ust.4.
2) 25% kwoty brutto, o której mowa w § 3 ust.1 w przypadku odstąpienia od umowy przez
Zleceniodawcę lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3) 5% kwoty brutto, o której mowa w § 3 ust.1, w przypadku nie zorganizowania imprezy w
terminie albo nie zachowania któregokolwiek z warunków określonych w Załączniku Nr
1 do umowy oraz autorskiego Programu Imprezy.
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6. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przewyższającego kary umowne.
7. Kary umowne, o których mowa w § 5 ust. 5 płatne będą w terminie 14 dni od daty
wystawienia przez Zleceniodawcę noty księgowej, przy czym Zleceniodawca ma prawo
potrącić karę umowną z wynagrodzenia Wykonawcy.
§6
Poza przypadkami określonymi w Kodeksie Cywilnym, stronom przysługuje prawo odstąpienia
od umowy w następujących sytuacjach:
1. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, gdy zostanie ogłoszona
likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy, zostanie złożony do sądu wniosek o ogłoszenie
upadłości Wykonawcy, a także gdy Wykonawca zaprzestanie prowadzenia działalności
gospodarczej w zakresie przedmiotu umowy.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy Zleceniodawca powiadomi
Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie
mógł spełnić swoich zobowiązań.
3. Zleceniodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku naruszenia przez
Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, bez konieczności wyznaczania terminu
dodatkowego.
§7
1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy prawa
powszechnie obowiązującego.
2. Spory, mogące wynikać na tle wykonywania umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie
sądu powszechnego w Łodzi.
§8
1. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą ze strony Zleceniodawcy jest Pani
Justyna Podsiadła - telefon: 887 873 381 e-mail: justyna.podsiadla@poczta-polska.pl
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2. Osobą upoważnioną do kontaktów ze Zleceniodawcą ze strony Wykonawcy jest Pan/Pani
……………………………… telefon: ……………….., e-mail: …………………………………...
3. Zmiana osób wymienionych w ust.1 i ust.2 nie wymaga sporządzenia stosownego aneksu,
wymaga jednak pisemnego poinformowania drugiej Strony.
§9
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie Zleceniodawcy, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zleceniodawca może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 10

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy,
chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek siły wyższej.

2. Przez siłę wyższą rozumie się wydarzenia, których nie można było przewidzieć ani im
zapobiec, a które zaistniały po zawarciu niniejszej umowy. W szczególności za siłę wyższą
uznać należy takie wydarzenia jak działania wojenne, niepokoje społeczne, trzęsienia
ziemi, klęski żywiołowe, pożary, powodzie, działania władz - o ile mają wpływ na
prawidłowe realizowanie postanowień niniejszej umowy i nie są wynikiem okoliczności
zawinionej przez Stronę.

3. W razie wystąpienia przypadku siły wyższej mającego negatywny wpływ na prawidłowe
realizowanie postanowień niniejszej umowy, Strona dotknięta siłą wyższą zostaje zwolniona
ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy na czas występowania siły
wyższej.

4. W razie wystąpienia przypadku siły wyższej Strona, która ze względu na siłę wyższą nie
może zrealizować swoich zobowiązań, jest zobowiązana powiadomić pisemnie o tym fakcie
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drugą Stronę oraz podać dane na temat okoliczności siły wyższej oraz ich wpływu na
realizację zobowiązań.
5. Po ustaniu siły wyższej, Strona dotknięta działaniem siły wyższej jest zobowiązana
niezwłocznie powiadomić pisemnie drugą Stronę o fakcie ustania okoliczności lub zdarzeń
siły wyższej.

§ 11
Wszelkie informacje uzyskane w związku z realizacją niniejszej umowy stanowią tajemnicę
Zleceniodawcy i Wykonawcy - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 roku, Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.).
Zleceniodawca i Wykonawca oraz osoby świadczące pracę na ich rzecz w jakiejkolwiek formie
oraz osoby, przy pomocy których Strony wykonywać będą wzajemne obowiązki zobowiązane
są do nieprzekazywania, nieujawniania i niewykorzystywania tych informacji, stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów powołanej wyżej ustawy, pod rygorem
odpowiedzialności cywilnej i karnej.
§ 12
1. Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty powstałe w wyniku działania
uczestników imprezy.
2. Odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody ponosi bezpośrednio uczestnik
imprezy.
3. Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Zleceniodawcę o zaistnieniu zdarzeń, o których
mowa w ust.2, a także o przypadkach zagrażających życiu bądź zdrowiu uczestników
imprezy oraz o przypadkach zachowań naruszających zasady współżycia społecznego.
§ 13
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
§ 14
Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym
dla każdej ze stron
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Załączniki:
Nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z autorskim Programem Imprezy,
Nr 2 – ubezpieczenie OC Wykonawcy,
Nr 3 – formularz ofertowy Wykonawcy,

ZLECENIODAWCA

WYKONAWCA

Administratorem danych osobowych osób uprawnionych do zawarcia umowy jest Poczta Polska S.A. z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.
Kontakt z inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8,
00-940 Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji niniejszej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Kategorie

przetwarzanych

danych

osobowych

obejmują

dane

niezbędne

do

zawarcia

i realizacji umowy.
Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, nie dłużej jednak niż do czasu
wygaśnięcia roszczeń.
Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego prawo dostępu do
swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy.
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Załącznik nr 1
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie imprezy rekreacyjnosportowej, zwanej dalej „imprezą” /pracowników/emerytów i współmałżonków/ dla około 680
osób.
2. Termin realizacji imprezy: 1 września 2018 r. w godz. 13.00 – 21.00 z możliwością
przedłużenia do 22.00. Dokładna liczba uczestników imprezy zostanie określona na 5 dni
przed terminem realizacji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości osób
uczestniczących w imprezie maksymalnie do 20 % ilości podanej w ust. 1, z jednoczesnym
zmniejszeniem wartości umowy co do posiłków w § 3 ust. 1 lit. b.

3. Teren, na którym odbędzie się impreza, powinien być:
a.

położony w granicach kursowania aglomeracyjnych linii autobusowych MPK Łódź, na
obrzeżach miasta Łodzi,

b.

odpowiednio duży, aby z łatwością mógł pomieścić uczestników imprezy,

c.

ogrodzony, zabezpieczony i strzeżony przez ochronę zapewnioną przez
Wykonawcę,

d.

zawierać elementy zieleni tj. trawę, krzewy, drzewa,

e.

całkowicie zarezerwowany na dzień 01.09.2018 roku dla pracowników/emerytów
i współmałżonków Poczty Polskiej S.A.,

f.

w dniu imprezy obiekt udekorowany w tonacji czerwono-żółtej /np. balony, windery z
logotypem firmy /

4. Wykonawca powinien zapewnić zaplecze techniczne, artystyczne, sportowo rekreacyjne oraz gastronomiczne imprezy, tj.:
1) zapewnić minimum 50 bezpłatnych miejsc parkingowych na samochody osobowe
uczestników imprezy, bezpośrednio przy terenie organizacji imprezy,
2) zapewnić obsługę medyczną: karetka pogotowia z ratownikiem medycznym. Zespół
karetki udzielał będzie pomocy medycznej dla uczestników imprezy, a w razie
konieczności wykona transport do odpowiedniego szpitala w godzinach trwania
imprezy.
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3) zapewnić ubezpieczenie NNW dla każdego uczestnika imprezy na kwotę minimum
10 000,00 złotych,
4) zapewnić obsługę przy wydawaniu bloczków. Wydawanie bloczków powinno odbywać
się w oznaczonym miejscu przy wejściu na obiekt. Wydawanie bloczków powinno
nastąpić po sprawdzeniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem (np. dowodu osobistego/
prawa jazdy/ legitymacji służbowych) uczestnika. Uczestnik powinien potwierdzić odbiór
bloczków swoim podpisem na wykazie sporządzonym przez Zleceniodawcę. Wykaz
uczestników imprezy zostanie przekazany Wykonawcy 5 dni przed rozpoczęciem
imprezy.
5) przygotować stanowiska grillowe w ilości zapewniającej sprawne wydawanie posiłków
oraz stanowiska przeznaczone wyłącznie do wydawania napojów oraz ciasta (każde
stanowisko powinno być zaopatrzone w serwetki jednorazowe).
6) w celu uniknięcia ewentualnych kolejek do stanowisk grillowych uczestnicy chcący
otrzymać porcje na wynos zostaną poproszeni o zgłoszenie takiego zapotrzebowania
na minimum 30 minut wcześniej /dotyczy tylko porcji limitowanych/,
7) zapewnić obsługę przy wydawaniu posiłków na stanowiskach. Nie dopuszcza się
samoobsługi w zakresie korzystania z menu, przedstawionego w dalszej części opisu
przedmiotu zamówienia, co oznacza, że Wykonawca zobowiązany jest zorganizować
obsługę kompleksowo, z obsługą kelnerską.
8) zapewnić na otwarcie imprezy/przywitania w postaci wypuszczenia w powietrze
schowanych w zamkniętym pudełku 200 żółto – czerwonych balonów wypełnionych
helem,
9) zaproponować wzór bloczka /żetonu/ innego rozwiązania organizacyjnego do
wydawania posiłków gwarantowanych dla każdego uczestnika (z wyłączeniem posiłków
i napoi określonych jako „bez ograniczeń” w pkt 5) tj.
grochówka żołnierska – 1 porcja,
kapusta zasmażana lub bigos – 1 porcja,
karczek marynowany w ziołach z grilla - 1 porcja,
kiełbasa – 2 szt.,
kaszanka - 2 szt.,
ćwiartka z kurczaka – 1 porcja,
ziemniaki pieczone – 1 porcja,
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frytki – 1 porcja,
ciasto domowe - szarlotka - 1 porcja,
muffinki czekoladowe 2 szt.,
woda gazowana - 1 litr na uczestnika,
sok pomarańczowy lub jabłkowy 1 litr na uczestnika,
oraz zapewnić bloczki (lub inne rozwiązanie) uprawniające uczestników imprezy do
odbioru tych posiłków,
10) zapewnić uczestnikom imprezy opaski uprawniające do wejścia i korzystania z atrakcji
i wyżywienia /kolory do uzgodnienia/,
11) zapewnić miejsca zadaszone /hale namiotowe lub parasole/ z miejscami do siedzenia
i spożywania posiłków /stoły, krzesła, ławy z miejscami do siedzenia/ dla około 680
osób, a w przypadku opadów deszczu udostępnienie pomieszczenia zadaszonego dla
wszystkich uczestników imprezy /np. hale namiotowe/,
12) zapewnić gorące posiłki, wydawane w naczyniach plastikowych /tacki lub talerzyki,
kubki styropianowe do napojów gorących, kubki plastikowe do soków, sztućce,
opakowania na wynos - jedzenie z bloczków/ bezpiecznych dla uczestników imprezy,
wydawanie powinno odbywać się płynnie od momentu rozpoczęcia imprezy.
Wykonawca zapewni wydawanie posiłków w ilości nie mniejszej niż 6 stanowisk wraz
z obsługą,

przy czym

każde stanowisko powinno być

wyposażone

w serwetki

jednorazowe.
13) zapewnić dostęp do mediów, tj. do: bieżącej wody, toalet oraz środków higienicznych
/mydło, ręcznik papierowy, papier toaletowy - uzupełniany na bieżąco w trakcie trwania
imprezy/ w ilości wystarczającej dla wszystkich uczestników imprezy,
14) zadbać o porządek i czystość podczas imprezy, jak i po jej zakończeniu; poprzez
ustawienie niezbędnej ilości koszy na śmieci oraz bieżące ich opróżnianie,
15) zapewnić odpowiednio duże miejsce taneczne, zadaszone /np. hale namiotowe/
miejsce do tańca przy scenie dla min. 300 osób,
16) przygotować nagłośnienie terenu oraz zapewnić muzykę z DJ, a po zakończeniu
imprezy zdemontować nagłośnianie. Zabawa taneczna w godz. 13.00 – 21.00
z możliwością przedłużenia do 22.00.

W czasie stanowiącym przerwę dla DJ

(nie dłuższą niż 15 minut) należy zapewnić muzykę mechaniczną.
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17) zapewnić prowadzenie całej imprezy przez „wodzireja”, konferansjera,
18) Wykonawca zapewni tzw. strefę relaksu z leżakami, hamakami, pufami, kocami
czerwono - żółtymi itp. dla minimum 100 osób,
19) zapewnić oświetlenie terenu, na którym będzie odbywała się impreza i zabezpieczyć
ciągłe zasilanie energetyczne terenu,
20) zapewnić bezpieczeństwo /ochronę/ wszystkich osób uczestniczących w imprezie
w pełnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dot. zapewnienia
bezpieczeństwa uczestników imprezy,
21) zapewnić rysowanie karykatur portretowych, czarno-białych malowanych węglem
w formacie A3. Czas rysowania 1 karykatury max.10 minut. w godz. 13:00 – 19:00,
22) zorganizować i przeprowadzić zawody lub konkurencje sportowo – rekreacyjne
dla dorosłych oraz konkursy dla uczestników imprezy. Obowiązkowo zapewnić
urządzenia pneumatyczne tzw. „dmuchańce” dla osób dorosłych /min. 9 z czego 1
pozwalające na rozegranie min. 8 różnych konkurencji w ramach jednego
urządzenia pneumatycznego z zadaszeniem przed deszczem/ tak, aby uczestnicy
poczuli się „jak dzieci” oraz dołączyć foto prezentację urządzeń pneumatycznych
tzw. ”dmuchawców” wraz z opisem, a także zapewnić regulamin korzystania przy
każdym urządzeniu pneumatycznym tzn. ”dmuchańcu”,
23) zapewnić fotobudkę z akcesoriami do przebierania się, mechaniczną krowę do dojenia,
mechaniczny byk rodeo, trambambulę szt. 2, alkogogle szt.3, dunk tank,
24) urządzenia rozrywkowe powinny posiadać niezbędne badania techniczne jednostki
certyfikującej oraz posiadać aktualny przegląd techniczny od producenta,
25) zapewnić wszelkie niezbędne rekwizyty do przeprowadzenia zawodów lub konkurencji
sportowo – rekreacyjnych oraz konkursów,
26) zapewnić opiekę wykwalifikowanych instruktorów lub sędziów przy organizowanych
konkurencjach sportowo – rekreacyjnych oraz konkursach,
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27) zapewnić nagrody o łącznej wartości 5 000,00 zł netto /ilość i rodzaj nagród do
uzgodnienia/ za,


I miejsce,



II miejsce,



III miejsce,

5. Wykonawca zapewni menu w trakcie wykonywania usługi/imprezy, namioty cateringowe,
grille oraz parasole nad grille, stoły cateringowe, obsługę kucharską i kelnerską:
- posiłki ciepłe:
a. żurek staropolski na wędzonce min. 300 ml, /bez ograniczeń/,
b. grochówka żołnierska min. 300 ml, /680 porcji/
c. bigos min. 300 g, /340 porcji/
d. kapusta zasmażana min. 300 g, /340 porcji/
e. kiełbasa wieprzowa z grilla /nie gorszej jakości niż kiełbasa „śląska”/ o masie
min. 180 g /1360 szt./
f. kaszanka z grilla min. 180 g /1360 szt./
g. karczek marynowany w ziołach z grilla min. 200 g , /680 szt./
h. ćwiartka z kurczaka w słodkiej papryce z grilla min. 250 g, /680 szt./
i. warzywa grillowane /cukinia, bakłażan, czosnek, pieczarki, papryka itp., /bez
ograniczeń/,
j. ziemniaki pieczone min. 250 g, /680 porcji/
k. frytki min 250 g, /680 porcji/,
l. 3 prosiaki pieczone na ognisku w czasie trwania imprezy, podane około godz.
18.00,
- posiłki zimne:
a. mix sałat z ogórkiem, papryką i pomidorem z sosem vinigret min. 200 g, - /bez
ograniczeń/,
b. smalec ze skwarkami, ogórki kiszone, chleb wiejski - /bez ograniczeń/,
c. pieczywo mieszane - /bez ograniczeń/,
d. ciasta domowe – szarlotka min. 200 g - /680 porcji/
e. muffinki czekoladowe - /1360 szt./
f.

ketchup, musztarda, sos czosnkowy - /bez ograniczeń/,

a.

kawa z ekspresu /4 różne rodzaje - /bez ograniczeń/

b.

herbata -

- napoje:
/bez ograniczeń/,
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/bez ograniczeń/,

c.

cukier -

d.

cytryna -

e.

śmietanka do kawy -

f.

napoje typu: soki 100 % – jabłkowy lub pomarańczowy, 1 litr na uczestnika,

g.

woda mineralna gazowana 1 litr na uczestnika,

h.

woda mineralna niegazowana -

/bez ograniczeń/,
/bez ograniczeń/,

/bez ograniczeń/,

Wymienione powyżej posiłki i napoje bez ograniczeń mają być dostępne przez cały
czas trwania imprezy /tj. 13.00 -22.00/ dla wszystkich uczestników tj. 680 osób.

7. Wydawanie posiłków, o których mowa w pkt. 5, dla wszystkich uczestników imprezy
odbywać się będzie w godz. 1300 - 2100 , z możliwością przedłużenia do 22.00 bez przerw,
w sposób ciągły.

8. Wykonawca zapewni transport autokarowy /logistyka do ostatecznego uzgodnienia ze
Zleceniodawcą/.
Autokary sprawne technicznie - klasy turystycznej /Skierniewice, Sieradz, Piotrków
Trybunalski/, autobusy komunikacji miejskiej sprawne technicznie /Łódź/.
W razie awarii autokaru w trakcie przejazdu podstawienie autokaru zastępczego.
Wyjazd/ przejazd z/do oraz powrót z miejsca imprezy wstępnie (uwaga: wskazane poniżej
ilości osób są jedynie orientacyjne i mogą ulec zmianie w zakresie poszczególnych
miejscowości):
a. Łódź – 399 osób,
b. Stryków - 7 osób,
c. Ozorków – 11 osób,
d. Aleksandrów Łódzki – 21 osób,
e. Koluszki – 2 osoby,
f. Konstantynów Łódzki – 8 osób,
g. Pabianice – 37 osób,
h. Zgierz – 21 osób,
i.

Piotrków Trybunalski – 24 osoby,

j.

Lgota Wielka - 5 osób,

k. Aleksandrów k/Opoczna -3 osoby,
l.

Sieradz – 6 osób,

m. Wieluń – 27 osób,
n. Warta – 4 osoby,
o. Zduńska Wola – 2 osoby,
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p. Poddębice – 25 osób,
q. Łask – 2 osoby,
r. Skierniewice – 30 osób,
s. Grabów – 1 osoba,
t. Kutno – 16 osób,
u. Łęczyca - 1 osoba,
v. Łowicz – 6 osób,
w. Rawa Mazowiecka - 22 osoby,
9. Wykonawca może prowadzić dodatkowo sprzedaż napojów, lodów itp., oraz piwa w cenach
detalicznych pod warunkiem posiadania koncesji.
10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami i normami, przy dołożeniu należytej staranności.
11. Wykonawca nie może powierzyć wykonania umowy innemu podmiotowi bez zgody
Zleceniodawcy.
12. Wykonawca odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie - za działania
i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym
wykonanie zobowiązania powierza.
13. Zapewnienie bezpieczeństwa imprezy należy do obowiązków Wykonawcy.
14. Wykonawca jako organizator imprezy w całości odpowiada za jej przebieg.
Wszelkie obowiązki wobec podmiotów praw autorskich i praw pokrewnych wynikające
z korzystania z utworów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04.02.1994 o prawie
autorskim i prawach pokrewnych podczas imprezy obciążają Wykonawcę.
Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich roszczeń zgłoszonych wobec
Zleceniodawcy z tytułu niewypełnienia ww. obowiązków lub naruszenia praw autorskich lub
praw pokrewnych.
15. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty autorski scenariusz imprezy
(opracowany przez Wykonawcę) zawierający co najmniej:
-

mapkę sytuacyjną wraz z opisem miejsca organizacji imprezy, uwzględniający
treści o których mowa w pkt 3 .

16

Załącznik nr 2 do SIWZ

-

Projekt umowy

harmonogram zaplanowanych na czas trwania imprezy wydarzeń sportowo –
rekreacyjnych wraz z opisem poszczególnych punktów programu.

-

opis sposobu organizacji obligatoryjnych zawodów sportowych i konkursów, o
których mowa w pkt 4 ppkt 22 i 23 oraz dodatkowych atrakcji według autorskiego
programu Wykonawcy. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy wykazania się
pomysłowością w organizacji i przeprowadzeniu zawodów lub konkurencji
sportowo-rekreacyjnych oraz konkursów dla dorosłych uczestników imprezy.

-

Foto - prezentację przykładowych karykatur o których mowa w pkt 4 ppkt 21.

-

Foto - prezentacje urządzeń pneumatycznych tzw. „dmuchańców”, o których
mowa w pkt 4 ppkt 22, łącznie z aktualnymi atestami.

-

wzór bloczka o którym mowa pkt 4 ppkt 9.

-

Regulamin imprezy oraz regulamin korzystania z atrakcji sportowych

Autorski scenariusz imprezy powinien zostać opisany wyczerpująco i szeroko.
Powinien

zawierać

szczegółowy

harmonogram

(przybliżona

godzina

rozpoczęcia i zakończenia) poszczególnych atrakcji imprezy oraz wszystkie
wyżej wymienione elementy. Atrakcyjność scenariusza wykonawcy brana
będzie pod uwagę przy wyborze oferty.

Uwaga: Załącznikiem do niniejszego dokumentu będzie (po podpisaniu umowy słowo
będzie należy zamienić na jest) autorski Program Imprezy Wykonawcy, o którym mowa
w pkt 15.
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