Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego Wzór umowy
Umowa Nr 272………...2019
W dniu ………….. 2019r. w Sieradzu w siedzibie Gminy Sieradz: Urząd Gminy Sieradz,
ul. Armii Krajowej 5, 98-200 Sieradz, pomiędzy Gminą Sieradz, NIP: 8272162123,
reprezentowaną przez p. Jarosława Kaźmierczaka Wójta Gminy Sieradz przy kontrasygnacie
p. Beaty Woźniak Skarbnika, zwanym dalej „Zamawiającym"
a
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą" reprezentowanym przez:
………………………………………….
zwanym dalej: „Wykonawcą”, zwanymi dalej: „Stroną” lub „Stronami”
zawarta została umowa następującej treści:

§1
1.

2.
3.

Na podstawie dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu prowadzonym w oparciu o Regulamin Zamówień Publicznych o wartości
nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro ustanowionego
Zarządzeniem Nr 21/2014 z dnia 22 maja 2014r., Zamawiający zleca, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania usługę polegającą na organizacji wydarzenia plenerowego
pn.: „Powitanie lata w Gminie Sieradz” w ramach zadania „Letnie nurty kultury”
zgłoszonego i wybranego do realizacji w inicjatywie Budżet Obywatelski Województwa
Łódzkiego na 2019 rok.
Zakres usługi stanowiącej przedmiot umowy określa załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.
Termin realizacji zamówienia ustala się od dnia ……….. 2019r. do dnia …….. 2019r.,
miejsce – miejscowość Chojne działka nr ew. 487.

§2
1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania
z Zamawiającym zaproponowanych rozwiązań i koncepcji realizacji przedmiotu umowy.
2. Zamawiający zobowiązuje się do:
1) współpracy z Wykonawcą na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy,
2) zapewnienia miejsca lokalizacji wydarzenia.
§3
Strony ustalają, że umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia podpisania umowy
do dnia wykonania przedmiotu zamówienia określonego w § 1 umowy i wypełnienia przez
Wykonawcę wszelkich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
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1.
2.
3.
4.

§4
Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie w wysokości ……………. złotych brutto (słownie: …………….).
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawcę.
Faktura wystawiona będzie na Gminę Sieradz, Urząd Gminy Sieradz, ul. Armii Krajowej
5; 98-200 Sieradz, NIP 827-216-21-23 Regon 730934520.
Termin płatności wynosi 14 dni licząc od dnia przedłożenia Zamawiającemu prawidłowej
faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy na niej wskazany.

§5
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za terminowe i należyte wykonanie
przedmiotu umowy w okresie jej trwania oraz pełną odpowiedzialność odszkodowawczą
za szkody powstałe na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu
umowy, tak wobec Zamawiającego jak i osób trzecich.
2. W przypadku powstania jakiejkolwiek szkody na skutek niewykonania umowy
lub uchybień w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do
naprawienia szkody w pełnej wysokości.
1.

2.

3.
4.

§6
Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 30% kwoty brutto
wymienionej w § 4 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn,
za które Zamawiający nie odpowiada oraz w razie nie dojścia wydarzenia do skutku lub
jego odwołania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w terminie trzech dni
od otrzymania wezwania do zapłaty od Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 4.
W razie nie dojścia wydarzenia do skutku lub jej odwołania z przyczyn niezawinionych
przez żadną ze stron (siła wyższa), strony zobowiązane są zwrócić sobie rzeczywiste,
a udowodnione koszty powstałe w związku z organizacją wydarzenia, bez obowiązku
zapłaty kar umownych.
W przypadku, gdy szkoda przewyższa naliczone kary umowne, Zamawiający zastrzega
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych
w Kodeksie Cywilnym.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 3 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. Wówczas Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
z tytułu wykonania części umowy.

§7
Wszelkie spory wynikające z postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd
Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
1.
2.

§8
Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść
na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie
przepisy prawa polskiego, a w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
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§9
Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:
1) zapytanie ofertowe,
2) oferta Wykonawcy,
§10
Niniejsza umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,
dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający
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Wykonawca

Załącznik Nr 1 do Umowy Nr ……. z dnia ……………

Opis przedmiotu zamówienia
Tytuł wydarzenia: „Powitanie lata w Gminie Sieradz” w ramach zadania „Letnie nurty kultury”
zgłoszonego i wybranego do realizacji w inicjatywie Budżet Obywatelski
Województwa Łódzkiego na 2019 rok
Zakres zamówienia:
1) nagłośnienie główne zgodne z wymogami artystów, jednak nie gorsze niż:
Moc nagłośnienia liczona poprzez zsumowanie mocy we wzmacniaczach przy obciążeniu
2,7 omów. W plenerze system „line array”. Min 10.000 WAT na stronę.
Główna konsoleta powinna być ustawiona na osi symetrii sceny, na podwyższeniu lub nie
(ok. 30cm) odpowiednio zabezpieczona. Niedopuszczalne jest ustawienie z boku sceny,
pod balkonem, schodami, itp.
System frontowy - stereofoniczny, minimum trójdrożny, oparty na jednakowych kolumnach
dobrej klasy, system Line Array, sterowany mikserem cyfrowym, analogowym
z osprzętem, wielkość i moc systemu dostosowane do gabarytów sceny, zapewniający
odpowiednie pokrycie dźwiękiem stref dla publiczności.
System monitorowy: trzy tory odsłuchowe ( monitory ), min. 6 monitorów z przodu sceny.
2)

scena mobilna / scena stacjonarna wraz z obsługą przygotowania sceny do imprezy oraz
usługą złożenia sceny. Scena spełniająca wymogi zespołów, jednak nie gorsza niż:
Scena mobilna o wymiarach min.: szerokość 11 metrów, głębokość 7,5 metrów, wysokość
podłogi od podłoża (ziemi) 1,3 metra, wysokość dachu od podłogi 4,50 metra,
lub stacjonarna o wymiarach szerokość 12 metrów, głębokość 8 metrów, wysokość
podłogi od podłoża (ziemi) 1,30 metra, wysokość dachu od podłogi 6,0 metrów.
Scena powinna być stabilna z zadaszeniem. Blisko przy scenie powinna znajdować
się garderoba do wyłącznej dyspozycji zespołu. Front sceny oddzielony barierkami.
Na scenie muszą znajdować się: statyw do mikrofonu łamany - 6szt., okablowanie (4 x
XLR + 2 x jack mono ), długości ok. 5 – 7 m, 4 gniazdka, prąd 230 V po 2 stronach sceny
oraz dodatkowo w rezerwie 8 mikrofonów wraz z okablowaniem i statywami.

3)

zaplecze dla artystów – garderoba zgodnie z wymogami artystów i co najmniej:
namiot o minimalnych wymiarach 3mx3m w ilości 2 sztuki z wyposażeniem (stolik, lustro,
ławki lub krzesła, wieszak) ustawiona bezpośrednio przy scenie.

4)

oświetlenie dostosowane do wymogów artystów jednak nie gorsze niż: PAR 64 lub 56
(w zależności od sceny ) lub LED – min. 8 szt. Głowy (światło inteligentne) – min 6 do 10
szt. blindery, wytwornica dymu.

5)

ubezpieczenie wydarzenia - ubezpieczenie na kwotę 50.000,00zł.

6)

zabezpieczenie energetyczne: agregat prądotwórczy wraz z paliwem o mocy min. 100
KW wraz z instalacją podłączeniową do 13 punktów odbioru energii. (scena, catering,
stoiska KGW, animacje dla dzieci).

7)

zabezpieczenie medyczne: karetka wraz z personelem medycznym.
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8)

wynajem namiotu wraz z obsługą rozłożenia i złożenia:
a) 9 sztuk namiotów o wymiarach min. 3m x 3m wyposażonych w ławki i stolik
do prezentacji i sprzedaży potraw regionalnych (łącznie: 9 szt. namiotów, 9 szt. ławek
i 9 stolików dostosowanych rozmiarami do namiotów);
b) parasole i zestawy barowe przeznaczone na konsumpcję na min. 200 osób;
c) namiot na catering o wymiarach min. 20mx5m wyposażony w oświetlenie oraz ławki
i stoły na 120 osób oraz dodatkowy stół do cateringu po długości namiotu o wymiarach
min. 10 m.

9)

Wynajem toalet przenośnych wraz z obsługą: mobilne WC w ilości min. 10 sztuk wraz
z min. 3 umywalkami.

10) Zabezpieczenie wydarzenia:
a) płotki antydemonstracyjne gwarantujące zabezpieczenie sceny oraz odgrodzenie
terenu za sceną,
b) ochrona zabezpieczająca całe wydarzenie w ilości min. 20 osób oraz do obsługi
parkingów 5 osób,
c) usługa sprzątania terenu w tym kosze i wywóz nieczystości,
d) zapewnienie miejsc siedzących dla VIP na 120 osób.
11) Występy muzyczne: występ 3 artystów (zespołów muzycznych) klasy: MIG, ŁOBUZY,
AKCENT, DEFIS, WEEKEND, BOYFRIEND, BOYS, PIĘKNI I MŁODZI, TOP GIRLS,
BAYER FULL, ELENI, PERFEKT, WILKI, ZESPÓŁ CYGAŃSKI DON VASYL, CLEO
(lub podobnego na tym poziomie) oraz jednego zespołu lokalnego wraz z opłatami ZAIKS.
12) Promocja:
a) Przygotowanie projektu, wydruk i dystrybucja, na co najmniej tydzień przed
wydarzeniem:
 zaproszeń na wydarzenie w ilości min. 120 szt. wraz i identyfikacją VIP,
 wiszący bilbord o wymiarach min. 0,8 - 1m x 7 - 8m przygotowane na plandece
wraz z uchwytami mocującymi, 2 szt.,
 plakaty 60 szt. format A3, Papier: 160 g kreda,
 plakaty 40 szt. format A4, Papier 160 g kreda.
b) Komunikaty radiowe min. 20 słów zgodnie z wytycznymi w ilości 28, na co najmniej
tydzień przed wydarzeniem.
Materiały promocyjne każdorazowo wykonawca powinien przedstawiać do weryfikacji
zamawiającemu pod adres esowinska@ugsieradz.com.pl. Materiały promocyjne powinny
być przygotowane zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi zasad znakowania w ramach
Budżetu Obywatelskiego. Wszystkie wymagane logotypy znajdują się na stronie:
https://bo.lodzkie.pl/do-pobrania/
14) Atrakcje dla dzieci:
a) prowadzenie animacji dla dzieci w godzinach 15:30 - 20:00, dnia 06.07.2019r.
b) malowanie buziek.
c) balonowe zoo.
d) bańki Mydlane.
e) gry, zabawy i konkursy z drobnymi upominkami dla dzieci.
f) min. 2 zamki dmuchane wraz z obsługą.
g) BIG boller
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Atrakcje dla dzieci dostępne w godzinach 15:30 - 21:00, w dniu 06.07.2019r.
15) Usługa: DJ i prowadzący wydarzenie:
a) prowadzenie wydarzenie (konferansjerka) w godzinach 15:30- 20:30, w dniu
06.07.2019r.
b) prowadzenie zabawy tanecznej pod chmurką (DJ) wraz z sprzętem do wpięcia
w nagłośnienie sceny oraz opłatą ZAIKS, w godzinach 21:00-3:00 w dniach 0607.07.2019 r.
16) Usługa gastronomiczna:
a) zakres i godziny zabezpieczenia obsługi: 14.30-21:00, w dniu 06.07.2019r.
b) posiłki serwowane w formie bufetu szwedzkiego na 120 osób.
Zimne przekąski w rodzaju:
kurczak faszerowany, galantyna drobiowa, roladki ze szpinakiem i łososiem, tymbeliki
drobiowe, śledź w oleju, śledź po japońsku, brzoskwinia z żurawiną, jajko garni, szynka
parmeńska z melonem, sałatki w babeczkach, sałatka grecka z fetą, ryba po grecku,
pasztet z żurawiną, smalec ze skwarkami, chleb wiejski.
Dania gorące serwowane na podgrzewaczach:
żurek z białą kiełbasą, zupa gulaszowa, mięsa np.: gulasz mięsny z kasza pęczak, bryzol,
stek wieprzowy z cebulką, golonka w kapuście, buraczki na ciepło.
Serwis kawowy:
 kawa, herbata, cukier, cytryna
 3 rodzaje ciast w rodzaju: sernik, jabłecznik, tarta z owocami
 Soki, napoje, woda z cytryną, owoce sezonowe
W cenie powinno być uwzględnione naczynia do serwowania posiłków oraz pełną obsługę
kelnerską, dekoracje stołu oraz uporządkowanie miejsca po cateringu.
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