
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 2 do Zapytania 
 

Wzór Umowy – Umowa nr…….. 
 
zawarta w dniu . ………… 2019 roku w Gdańsku pomiędzy: 
 
Pomorską Regionalną Organizacją Turystyczną, adres: Wały Jagiellońskie 2a, 80-887 Gdańsk, NIP: 
583-284-28-41, REGON: 192982037, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym 
reprezentowaną przez: 
 
.......................................... –  ………………………….. 
……………………………… - ……………………………  
 
 
a 
.................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................
.  
................................................................ NIP: ........................................REGON  
Zwanym w dalszej części umowy  Wykonawcą,  reprezentowanym przez: 
 
..............................................................  -  .......................................... 
..............................................................  -  .......................................... 
 
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a indywidualnie „Stroną”. 
 
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania 
ofertowego, Strony zawierają Umowę o następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiot Umowy 
1. Przedmiotem Umowy jest przygotowanie i realizacja wydarzenia promocyjnego, w centrum 

handlowym w Londynie (Wielka Brytania), prezentującego turystyczny potencjał państw regionu 
Morza Bałtyckiego (Polska, Niemcy, Litwa, Dania) w ramach projektu „Baltic Sea Tourism Center”. 

2. Szczegółowy zakres Umowy, Przedmiotu Umowy oraz sposób jej realizacji określa Załącznik nr 1 
do Umowy.  

3. Wykonawca oświadcza, że jakiekolwiek dostarczone przez niego w ramach wykonania Przedmiotu 
umowy utwory, dzieła, opracowania, analizy i inne dokumenty nie naruszą jakichkolwiek praw osób 
trzecich, zwłaszcza w zakresie przepisów o znakach towarowych, wzorach użytkowych, prawach 
autorskich i prawach pokrewnych oraz czynach nieuczciwej konkurencji. Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność, gdy na skutek wykonania umowy dojdzie do naruszenia praw osób trzecich, w 
tym za roszczenia osób trzecich. 

4. Jeżeli w toku wykonywania Przedmiotu Umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, 
które dają podstawę do oceny, że jakakolwiek część Przedmiotu Umowy nie zostanie wykonana w 
umówionym zakresie lub terminie, niezwłocznie pisemnie oraz w formie elektronicznej powiadomi 
Zamawiającego o takim niebezpieczeństwie, wskazując jego przyczynę, prawdopodobny czas 
opóźnienia i zakres w jakim nie jest w stanie wykonać Dzieła. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu niezbędnych informacji mających 
wpływ na realizację Przedmiotu Umowy oraz do niezwłocznego udzielania odpowiedzi, w formie 
elektronicznej, na zgłaszane przez Zamawiającego zapytania i uwagi dotyczące realizacji 
Przedmiotu Umowy. 

 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

§ 2 
Podwykonawcy 

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania całości lub części swoich zadań wynikających z 
przedmiotu umowy podwykonawcy bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego – pod rygorem 
nieważności.  

2. W przypadku naruszenia postanowień ust. 1 powyżej Zamawiający może odstąpić od umowy ze 
skutkiem natychmiastowym w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach z winy Wykonawcy.  

 
 

§ 3 
Termin realizacji 

1. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w terminie do dnia  30 czerwca 2019 r. 
2. Odbiór zostanie potwierdzony protokołem zdawczo – odbiorczym, podpisanym przez obie strony 

bez uwag i zastrzeżeń. 
 

§ 4 
Wynagrodzenie 

1. Całkowite ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy ustala się na 
kwotę …………………  brutto: zł (słownie złotych: …………………….). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest wynagrodzeniem ryczałtowym i zaspokaja 
wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania umowy, w tym roszczenia z tytułu 
przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw zależnych do dzieła, udzielania prawa do 
zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich.  

3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionego dokumentu księgowego. Płatność za wystawiony dokument księgowy 
zostanie wykonana na podstawie podpisanego bez uwag i zastrzeżeń przez obie strony protokołu 
odbioru Przedmiotu Umowy.   

4. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

5. Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę na potrącanie jego zobowiązań z tytułu kar umownych i 
innych zobowiązań z kwotami należnymi Wykonawcy na mocy niniejszej Umowy.  

 
§ 5 

Nadzór Zamawiającego 
Zamawiającemu przysługuje prawo nadzoru nad wykonywaniem Przedmiotu Umowy, w tym 
przeprowadzania kontroli jego wykonania lub żądania w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 
doręczenia przez Wykonawcę wszelkich informacji i sprawozdań dotyczących wykonywania 
Przedmiotu Umowy.   
 

 § 6 
Prawa autorskie 

1. Wykonawca oświadcza, że wytworzone przez niego, w ramach wykonania Przedmiotu Umowy, 
dzieła stanowić będą oryginalne utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (dalej jako „Ustawa o prawie autorskim”), przysługiwać mu będą 
do nich na zasadzie wyłączności wszelkie autorskie prawa majątkowe jak i prawa osobiste, w tym 
prawa do korzystania z dzieła oraz dysponowania nim, nieograniczone w żaden sposób, w 
szczególności w zakresie czasu korzystania z nich, zakresu, ani możliwości rozporządzania nimi 
bez zgody osób trzecich, oraz że prawa te są wolne od roszczeń osób trzecich. 

2. Jeżeli uwagi (wytyczne) Zamawiającego stanowić będą twórczy wkład w dzieło, Zamawiającemu i 
Wykonawcy przysługiwać będą prawa autorskie wspólnie, przy czym o chwili powstania autorskich 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

praw Zamawiającego decydować będzie fakt wykorzystania jego uwag (wytycznych) na 
którymkolwiek etapie prac. W takim przypadku, postanowienia niniejszego paragrafu będą mieć 
odpowiednio zastosowanie do udziału, jaki przysługuje w ww. Przedmiocie Umowy Wykonawcy. 

3. Strony postanawiają, iż z chwilą przekazania Zamawiającemu utworów powstałych w ramach 
Przedmiotu Umowy, Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 niniejszej 
Umowy przenosi na Zamawiającego: własność nośników, autorskie prawa majątkowe do tych 
utworów oraz prawo do dokonywania zmian w przekazanych utworach bez zgody Wykonawcy - na 
pełen czas trwania tych praw, bez ograniczeń terytorialnych, na wszelkich istniejących w dniu 
zawarcia Umowy polach eksploatacji, a w szczególności określonych w art. 50 Ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych, a także:  
1) utrwalania, trwałego lub czasowego zwielokrotniania utworów powstałych w ramach Przedmiotu 

Umowy, jak i poszczególnych ich fragmentów, bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody 
Wykonawcy w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w 
nieograniczonej ilości egzemplarzy, w tym wprowadzenie do pamięci komputera lub innego 
urządzenia, umieszczenia na wszelkich nośnikach w jakiejkolwiek technice, systemie, formacie 
lub zapisie, 

2) publicznego wykonywania, odtwarzania, wystawiania i wyświetlania utworów powstałych w 
ramach Przedmiotu Umowy jak i poszczególnych ich fragmentów, na wszelkich imprezach 
otwartych i zamkniętych, 

3) nadawania za pomocą wizji lub fonii przewodowej, bezprzewodowej przez stację naziemną 
oraz za pośrednictwem satelity, 

4) wprowadzania utworów powstałych w ramach Przedmiotu Umowy jak i poszczególnych ich 
elementów, do obrotu, najmu lub użyczenia Projektu budowlanego lub jego fragmentów, 
zarówno pod tytułem darmym, jak i odpłatnie, bez względu na charakter użytku, 

5) publicznego udostępniania (rozpowszechniania) utworów powstałych w ramach Przedmiotu 
Umowy lub ich fragmentów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w 
czasie przez siebie wybranym, w szczególności poprzez wprowadzanie zapisu do pamięci 
komputera, multiplikacji tego zapisu techniką cyfrową w sieciach komputerowych bez względu 
na ilość serwerów, w tym eksploatacji w sieciach komputerowych przewodowych i 
bezprzewodowych, w szczególności w Internecie, 

6) wykorzystanie utworów powstałych w ramach Przedmiotu Umowy jak i poszczególnych ich 
fragmentów, dla celów reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Zamawiającego, 

7) w przypadku, gdyby w przyszłości powstały nowe pola eksploatacji, które Zamawiający będzie 
chciał wykorzystać, Wykonawca bezzwłocznie i nieodwołalnie zobowiązuje się, nie później 
jednak niż w terminie 30 dni od otrzymania żądania od Zamawiającego, przenieść na 
Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do korzystania i rozporządzania prawami do 
utworów powstałych w ramach Przedmiotu Umowy jak i poszczególnych ich fragmentów, na 
tych polach, na pełen czas trwania takich praw i bez jakichkolwiek ograniczeń – w ramach 
wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy.  

4. Strony oświadczają, iż w przypadku określonym w ust. 3 pkt. 7) niniejszego paragrafu powyżej, 
wynagrodzenie określone w Umowie, na podstawie którego Przedmiot Umowy został wykonany, w 
całości zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy, także co do przyszłych pól eksploatacji. 

5. W przypadku odmowy wyrażenia zgody lub jej nie wyrażenia w terminie wskazanym w ust. 3 pkt. 
7), Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty od Wykonawcy kary umownej w wysokości 
10% wynagrodzenia o którym mowa w § 4 pkt 1 Umowy. W przypadku odmowy lub niedotrzymania 
terminu przeniesienia praw autorskich, Zamawiający będzie również uprawniony do żądania 
wydania przez właściwy sąd orzeczenia zastępującego oświadczenie woli Wykonawcy o 
przeniesieniu autorskich praw majątkowych na nowych polach eksploatacji oraz do dochodzenia 
odszkodowania w pełnym zakresie (przenoszącego wysokość kar umownych).  

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu 
szkód jakie może ponieść Zamawiający w związku z niewłaściwym wykonaniem przez Wykonawcę 
Umowy, będących w szczególności konsekwencją naruszenia praw autorskich osób trzecich lub 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

nieprawdziwych oświadczeń złożonych przez Wykonawcę, rozumianej w szczególności, jako 
szkoda bezpośrednia lub pośrednia, a w szczególności w razie skierowania przeciwko 
Zamawiającemu przez osoby trzecie roszczeń opartych na zarzucie naruszenia praw autorskich 
lub innych praw własności intelektualnej. 

7. W przypadku wytoczenia przez osobę trzecią powództwa opartego na zarzucie naruszenia jej 
osobistych lub majątkowych praw autorskich do utworów powstałych w ramach Przedmiotu 
Umowy, Wykonawca zwolni Zamawiającego od odpowiedzialności, w szczególności podejmie 
działania w celu wzięcia udziału w postępowaniu po stronie Zamawiającego i zwolnienia go z 
udziału w tym postępowaniu, a w razie wydania prawomocnego orzeczenia, zasądzającego od 
Zamawiającego określone świadczenia lub/i prowadzącego do poniesienia przez Zamawiającego 
szkód z tego tytułu, tak majątkowych jak i niemajątkowych, Wykonawca zobowiązany będzie także 
do naprawienia poniesionej przez Zamawiającego z tego tytułu szkody w pełnej wysokości. 

8. Wykonawca nieodwołalnie upoważnia Zamawiającego na zasadzie wyłączności i w ramach 
wynagrodzenia, o którym mowa w Umowie, oraz bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody 
Wykonawcy, do wykonywania całości niemajątkowych autorskich praw osobistych i zależnych do 
utworów powstałych w ramach Przedmiotu Umowy. Strony zgodnie postanawiają, iż 
Zamawiającemu oraz wskazanym przez niego osobom trzecim przysługuje prawo: dokonywania 
wszelkich opracowań i zmian tych utworów, w tym do naruszania formy i zmiany sposobu 
wykorzystania, łączenie z innymi dziełami tego typu oraz komponowania i wykorzystywania ich 
części w dowolny sposób, oznaczania w sposób ustalony wyłącznie przez Zamawiającego, oraz 
nadzoru nad sposobem korzystania i dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich 
przez osoby trzecie.  

 
 

§ 7 
Kary umowne 

1. Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  
1)  w przypadku nienależytego wykonywania przedmiotu Umowy w wysokości 1,5% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy przypadek nienależytego 
wykonania Umowy – przed naliczeniem kary umownej z tego tytułu Zamawiający wskaże 
uchybienia w należytym wykonaniu Umowy, jakich dopuścił się Wykonawca wzywając go do 
prawidłowej realizacji Umowy w wyznaczonym terminie, z zastrzeżeniem, iż wezwanie to nie 
stanowi warunku do naliczenia kar umownych,   

2) w przypadku niezachowania przez Wykonawcę, z przyczyn nie leżących po stronie 
Zamawiającego, terminów wynikających z niniejszej Umowy, w szczególności z § 3 ust. 1 i 2 
Umowy  - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia, 

3) w przypadku rozwiązania / odstąpienia / wypowiedzenia od Umowy nie z winy Zamawiającego - 
w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy. 

3. Jeżeli wysokość kary umownej nie pokryje wysokości szkody po stronie Zamawiającego, 
Zamawiający ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego. 

4. W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia kary umownej z wynagrodzeniem należnym 
Wykonawcy, kary umowna płatna jest w terminie 10 dni od dnia doręczenia pisemnego wezwania 
do zapłaty na wskazany w komparycji Umowy adres Wykonawcy. 

5. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym z 
ważnych powodów,  w szczególności w przypadku braku świadczenia albo nienależytego 
świadczenia przez Wykonawcę  Przedmiotu Umowy. W celu wykonania prawa wypowiedzenia 
Umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonania Umowy wskazując uchybienia 
jakich dopuścił się Wykonawca i wzywając go do prawidłowej realizacji Umowy w wyznaczonym 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

terminie. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może dokonać 
wypowiedzenia Umowy.   

 
§ 8 

Powiadomienia 
1. Strony Umowy, dążąc do zapewnienia jej sprawnego wykonania, powołują koordynatorów 

reprezentujących je w kontaktach, związanych z jej wykonaniem: 
2. Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą 

jest:………………………………… 
3. Osobą/osobami upoważnionymi ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym 

jest:…………………………….………………………………………….……………... 
4. Wszelka korespondencja przekazywana w ramach niniejszej Umowy, winna być przekazana 

pisemnie lub pocztą elektroniczną lub faksem. Strony dopuszczają także możliwość kontaktu 
telefonicznego, o ile jednocześnie stosowne zawiadomienie zostanie przekazana pisemnie lub 
pocztą elektroniczną lub faksem.  

5. W przypadku zmiany danych wskazanych powyżej Strony zobowiązane są w terminie 7 dni 
powiadomić drugą Stronę o ich zaistnieniu. W przypadku braku zawiadomienia, korespondencja 
wystosowana zgodnie z danymi dotychczasowymi będzie uznana za doręczoną po upływie 5 dni 
od dnia jej wystosowania. 

 
§ 9 

Odstąpienie od Umowy 
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym w całości lub w części, bez 

konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu na jej wykonanie, w przypadku, gdy 
Wykonawca przekroczy termin, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy o więcej niż 10 dni 
kalendarzowych lub nie przystąpi do realizacji Umowy w terminie 10 dni od dnia jej podpisania. 

2. Uprawnienie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 1, będzie przysługiwało Zamawiającemu w 
terminie 30 dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających 
odstąpienie od Umowy.  

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca i Zamawiający 
zobowiązują się do sporządzenia protokołu, który będzie zawierał opis wykonanych prac do dnia 
odstąpienia od umowy. 

 
§ 10 

Zmiana Umowy 
1. Zmiany do niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 11 

Poufność 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, materiałów i 

dokumentów uzyskanych od Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej Umowy, w tym w 
szczególności do podjęcia odpowiednich kroków w celu ochrony ich poufnego charakteru. 

2. Wykonawca zobowiązuje się ponadto nie rozpowszechniać w zakresie jego działalności 
zawodowej i pozazawodowej informacji dotyczących Zamawiającego, przedsiębiorstwa 
Zamawiającego oraz osób kierujących przedsiębiorstwem Zamawiającego w sposób naruszający 
jego dobre imię, renomę lub inny interes.  

3. Strony uzgadniają przy tym, że obowiązek zachowania poufności trwa zarówno w czasie 
obowiązywania Umowy, jak i po jej zakończeniu, a zobowiązanie do jego przestrzegania nie 
podlega wypowiedzeniu ani rozwiązaniu.  

4. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie, 
wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego, wbrew 
postanowieniom  Umowy. 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

5. Wykonawca jest zwolniony z obowiązku zachowania poufności, w przypadku gdy informacje: 
1) zostały ujawnione za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie – pod rygorem nieważności, 
2) zostały ujawnione zgodnie z wymogami prawa lub postanowieniami prawomocnego orzeczenia 

sądowego bądź prawomocnej / ostatecznej decyzji właściwych organów państwowych lub 
samorządu terytorialnego. 

6. Warunkiem wejścia w życie niniejszej Umowy jest podpisanie przez Strony umowy o powierzeniu 
Wykonawcy przez Zamawiającego przetwarzania danych osobowych. 

 
§ 12 

 
Ochrona danych osobowych 

1.   Na podstawie  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO ) – zwanego dalej Rozporządzeniem, 
Zamawiający informuje ,że : 
1)   Zamawiający jako  Administrator jest administratorem  danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt. 
7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych   ; 
2)   Administrator zamierza powierzyć Wykonawcy jako Podmiotowi Przetwarzającemu przetwarzanie 
danych osobowych, a Podmiot Przetwarzający zamierza przyjąć powierzone mu dane osobowe do 
przetwarzania w imieniu Administratora, zgodnie z umową oraz przepisami regulującymi 
przetwarzanie danych osobowych, wiążącymi Podmiot Przetwarzający i Administratora 

 
§ 13 

 
Postanowienia końcowe 

1. Umowa i spory z niej wynikające podlegają prawu polskiemu. 
2. Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.  
3. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej Umowy lub z nią związane Strony zobowiązują się rozstrzygać 

w pierwszej kolejności polubownie. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania 
sporu, będzie on poddany pod rozstrzygnięcie przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Niniejsza Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jednym 
dla Wykonawcy i trzech dla Zamawiającego. 

 
W imieniu Zamawiającego 

 

 
W imieniu Wykonawcy 

__________________________ __________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 1 do umowy 
 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja jednodniowego wydarzenia promującego 

turystyczny potencjał państw regionu Morza Bałtyckiego (Polska, Niemcy, Litwa, Dania) w ramach 
projektu „Baltic Sea Tourism Center”. Wydarzenie zostanie zorganizowane 15 czerwca 2019r.                  
w centrum handlowym Westfield London (dokładny adres: Ariel Way, White City, London W12 
7GF, Wielka Brytania). Do zadań Wykonawcy należeć będzie zaprojektowanie i przygotowanie 
stoiska wystawienniczego, zapewnienie odpowiedniego wyposażenia, obsługi posługującej się 
biegle językiem angielskim oraz ubezpieczenia. 

 
2. Prace wykonane w ramach przedmiotu Umowy obejmą m.in.: 

 
1) Zapewnienie miejsca ekspozycyjnego: 
a. Wykupienie miejsca ekspozycyjnego w Westfield London o powierzchni 7m x 5m 
 
2) Zapewnienie wyposażenia stoiska: 
a Zaprojektowanie, produkcję i dostarczenie na miejsce odbywającego się wydarzenia dwóch 

ścianek wystawienniczych każda o wymiarze 2,5m x 4 m (typ ścianka wystawiennicza prosta) 
b Zapewnienie Infokiosku  - 42” Touchscreen: 2m wysoki; 0,7m szeroki 
c Zapewnienie 2 leżaków plażowych 
d Zapewnienie jednego parasola plażowego lub flagi typu winder 
e Zapewnienie stojaka na ulotki A4 typu Z-Shape 
f Zapewnienie ekranu o wielkości min. 40’’ 
g Zapewnienie gogli do wirtualnej rzeczywistości (min. 1 para do stałego wykorzystania 

podczas wydarzenia) wraz z oprogramowaniem przedstawiających wybrane produkty 
turystyczne projektu „Baltic Sea Tourism Center” (minimum 1 produkt dla każdego kraju 
(Polska, Niemcy, Litwa, Dania) 

h Zapewnienie laptopa 
i Zapewnienie dostępu do prądu (min. 2 gniazdka na stoisku z brytyjskim wejściem) 
j Zapewnienie wykładziny na całej powierzchni stoiska wystawienniczego 
 
3) Zapewnienie obsługi wydarzenia  
a Zapewnienie min. 2 osób do obsługi wydarzenia posługujących się biegle językiem 

angielskim.  
 
4) Posiadanie przez wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia obejmującego 
odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z działalnością w tym 
organizację wydarzenia promocyjnego na terenie centrum handlowego Westfield London w 
dn. 15 czerwca 2019r. Suma ubezpieczenia - 5 mln GBP  

 
5) Sporządzenie raportu z wykonanych działań obejmującego sprawozdanie                                        

z przeprowadzonego wydarzenia w formacie prezentacji ppt wraz z dokumentacją 
fotograficzną wydarzenia 

 
6) Przestrzeganie zasad promocji projektów dofinansowanych ze środków Interreg Południowy 

Bałtyk (własciwe wykorzystanie logotypów projektu oraz umieszczenie informacji                                 
o dofinansownaiu ze środków EU) 

 
7) montaż i demontaż stoiska przez wykonawcę na terenie centrum handlowego Westfield                    

London 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

8) transport wyposażenia stoiska na miejsce odbywającego się wydarzenia przez wykonawcę 
oraz zapewnienie przez niego czystości na stoisku podczas trwania wydarzenia.  

 

 


