ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KIERMASZU BOŻONARODZENIOWYM

16-18 grudnia 2016
PLAC PRZY KATEDRZE ŚW. JAKUBA APOSTOŁA, SZCZECIN

Nazwa firmy
Adres (kod, miasto – ulica, numer domu)

NIP

Imię i nazwisko, telefon oraz e-mail do osoby odpowiedzialnej

Liczba rezerwowanych stanowisk

Cennik powierzchni wystawienniczej
6 mkw/ 3 dni kiermaszu

Ilość

Cena netto

Rękodzieło

400,00 zł

Wytwórcy miodów, piekarze, cukiernicy

600,00 zł

Producent suszonych owoców

800,00 zł

Wytwórca serów, wędlin *

1 000,00 zł

Wytwórca ozdób choinkowych

1 200,00 zł

Pozostali

1 500,00 zł

Przyłącze prądowe do 3 kW za trzy dni

Stoisko:

Wartość netto

30,00 zł
SUMA NETTO
VAT 23 %
DO ZAPŁATY

* gdy wyłączność na stoisko z wędlinami lub serami to koszt 3000 zł, gdy dwóch wystawców, to 1500 zł
Warunki
płatności:

Pierwsza rata w wysokości 50% wartości brutto do 14 dni od daty nadesłania zgłoszenia udziału, pozostałe 50% do 30 listopada 2016`r.
Należności prosimy regulować na konto: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jakuba Apostoła 1, 70-543 Szczecin
52 1240 3972 1111 0010 3233 3016

…………………………...

.......................…………………

Miejscowość, data

Podpis zamawiającego i pieczęć

UMOWA …. / 2016
Zawarta w dniu .................................................... pomiędzy Parafia Rzymskokatolicka pw Św. Jakuba Apostoła 1, 70-543 Szczecin, posiadającą numer
NIP: 852-18-85-672, zwaną dalej Parafią reprezentowaną przez ks. Dariusz Knapika - proboszcza, a:
Nazwa: .................................................................................................
Adres: .................................................................................................
NIP: ……............................................, reprezentowaną przez: .................................................................. zwanego dalej Wystawcą.
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest wynajem powierzchni wystawienniczej w czasie trwania Kiermaszu Bożonarodzeniowego odbywającego
się przy Katedrze Szczecińskiej w dniach 16-18.12.2016
§2
Podmiotem odpowiedzialnym za organizację Kiermaszu, oraz uprawnionym do wynajęcia powierzchni wystawienniczej jest Parafia.
§3
Na mocy niniejszej umowy Organizator wynajmie Wystawcy powierzchnię wystawienniczą położoną na terenie Kiermaszu
Bożonarodzeniowego na placu katedralnym zgodnie ze zgłoszenie udziału stanowiącym integralny załącznik do Umowy.
§4
Cena najmu w/w powierzchni określona jest w zgłoszeniu udziału w kiermaszu. W cenę wliczony jest namiot 2,5m x 2,5m lub stoisko w
dużym pawilonie wystawienniczym o wymiarach 2m x 3m, punkt świetlny. Cena nie uwzględnia innych usług zamawianych odrębnie przez
Wystawcę, a ustalonych indywidualnie
§5
Wystawca zobowiązany jest do uiszczenia zaliczki w wysokości 50% kwoty wymienionej w zgłoszeniu udziału w kiermaszu w terminie 7 dni
od daty podpisania umowy, na konto:
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jakuba Apostoła 1, 70-543 Szczecin 52 1240 3972 1111 0010 3233 3016
Niewpłacenie zaliczki w powyższym terminie powoduje zerwanie niniejszej umowy i odsprzedanie zarezerwowanego stoiska. W przypadku
rezygnacji z udziału w Kiermaszu po 30 listopada 2016 r., kwoty wpłacone nie podlegają zwrotowi. Rezygnacja z udziału w Kiermaszu po 30
listopada 2016 roku nie zwalnia Wystawcy od zapłaty w całości kwoty wymienionej w zgłoszeniu udziału w kiermaszu.
§6
Warunkiem udziału w Kiermaszu jest wpłacenie pozostałych 50% (+ 23% VAT) przed dniem 12 grudnia 2016 roku na konto Organizatora:
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jakuba Apostoła 1, 70-543 Szczecin 52 1240 3972 1111 0010 3233 3016
§7
Wystawcy nie wolno bez zgody Parafii oddać przedmiotu wynajmu w całości lub w części osobie trzeciej lub odstąpić praw przysługujących
mu z tytułu niniejszej umowy.

§8
Wystawca ponosi wszelkie koszty ewentualnych szkód wyrządzonych przez niego samego oraz osoby w jakikolwiek sposób z nim związane.
Ponadto Wystawca bierze na siebie odpowiedzialność za towary, sprzęty pozostawione na stoisku.
§9
Parafia zapewnia ochronę stoisk. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane przez zwiedzających w czasie trwania Kiermaszu
§ 10
Montaż stoisk odbywać się będzie wyłącznie w terminie i miejscu wskazanym przez Parafię.
§ 12
Wystawca może urządzić swoje stoisko wyłącznie na powierzchni wskazanej przez Parafię i określonej w §3. Wszelkie eksponaty, dekoracje
itp. powinny znajdować się w obrębie stoiska. Zakazuje się montażu i demontażu stoiska w godzinach Kiermaszu, czyli pomiędzy 10:00 a
19:00 pod rygorem kary umownej w wysokości 2.000 zł + 23% VAT
§ 13
Parafia zastrzega sobie prawo do filmowania i fotografowania ekspozycji i eksponatów znajdujących się na całym terenie Kiermaszu z
wykorzystaniem tych materiałów do celów marketingowych.
§ 14
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
Wszelkie oświadczenia woli stron podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji złożone drogą elektroniczną spełniają wymogi formy
pisemnej.
§ 15
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdą zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i innych obowiązujących
przepisów prawa.
§ 16
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron

Parafia

Wystawca (podpis i pieczęć)

