
 

Załącznik nr 2  

do Zaproszenia do złożenia oferty w zapytaniu ofertowym nr 2/2022 

 

 

Umowa najmu placu Wolności  
 
 

zawarta w Węgorzewie 
 

dnia……………………… 

pomiędzy: 

Węgorzewskim Centrum Kultury w Węgorzewie, ul. Bema 14, 11-600 Węgorzewo, NIP 8451780814,  

reprezentowanym przez Dyrektora Piotra Bardońskiego, zwanym w dalszej części porozumienia   

Wynajmującym, 

a 

………………………………………………………….. NIP:…………………………, REGON:…………………………  
 
zwaną w dalszej części porozumienia Najemcą. 
 

§1  
Przedmiotem umowy jest najem powierzchni terenu placu Wolności w Węgorzewie z przeznaczeniem na 
prowadzenie usług gastronomiczno – handlowych na stoiskach typu food truck na wyłączność w czasie 
trwania Dni Węgorzewa 1-3 lipca 2022 r.   
  

§2 

 

1. Wynajmujący zobowiązuje się udostępnić powierzchnię niezbędną do prowadzenia usług 

gastronomiczno – handlowych w …….  pojazdach typu food truck, w tym ….. ze sprzedażą alkoholu 

zgodnie ze złożoną ofertą. 

2. Miejsce ustawienia stoisk na imprezie zostanie uzgodnione z Organizatorem. 

3. Wynajmujący nie zapewnia dostępu do energii elektrycznej oraz pojemników na śmieci i ich odbioru.  

4. Wynajmujący nie odpowiada za sprzęt i mienie sprzedających, w szczególności za kradzież, uszkodzenie 

lub inne zaistniałe zdążenie w trakcie lub po imprezie. 

5. Wynajmujący  nie ponosi odpowiedzialności za działanie ustawionych przez sprzedających wszelkich 

urządzeń oraz szkód wynikłych z tytułu świadczonej usługi, sprzętu lub zdarzeń losowych w 

szczególności na uczestnikach imprezy. 

6. Wynajmujący nie zapewnia ochrony stoisk w godzinach nocnych oraz do momentu rozpoczęcia się 

imprezy w danym dniu.   

7.  

 

 

§3 

 

Najemca zobowiązany jest do: 

1. posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz od wszelkich innych ryzyk. 

2. posiadania koniecznych zaświadczeń i zezwoleń do prowadzenia działalności gastronomiczno - 

handlowej, w tym decyzję inspektora sanitarnego oraz koncesję na sprzedaż alkoholu, a także niezbędne 

przeglądy urządzeń gazowych. 

3. bieżącego utrzymania czystości przy stoisku oraz zapewnienia odpowiedniej ilości pojemników na 

śmieci, jak również stacji dezynfekcji rak, bezpiecznej strefy jedzenia i dezynfekcji ławostołów 

4. zabezpieczenia we własnym zakresie i na koszt własny: odbioru  śmieci, toalet typu TOI TOI 

5. posiadać własne zabezpieczenie elektryczne, gazowe  spełniające normy niezbędne do zasilenia urządzeń 

związanych z działalnością   

6. Podczas imprezy masowej w dniach 2- 3 lipca 2022 r od godz. Ok. 21.00 wygrodzić tzw. Ogródek piwny 

   



§4 

 

Za wykonanie przedmiotu umowy Najemca zapłaci Wynajmującemu kwotę …….. zł netto +23%Vat  na 

podstawie faktury wystawionej przez Wynajmującego w terminie do 01.07.2022 r. 

 

  
§5 

W celu realizacji niniejszego porozumienia strony wyznaczają osoby do kontaktu: 

 
Po stronie Zamawiającego: 

Piotr Bardoński   tel.601 331 475 

 

Po stronie Wykonawcy: 

……………………tel. ………………….. 

 

§ 6  
Ewentualne spory związane z realizacją postanowień porozumienia rozstrzygać będzie  właściwy rzeczowo 
Sąd w Giżycku  

§ 7  
Wszelkie zmiany dotyczące realizacji porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§8  
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
 

 

….........................................................                 …....................................................                                                                                                                  
         Wynajmujący                Najemca 
 


