ЗАЯВКА ПРО УЧАСТЬ У ВЕСІЛЬНОМУ ЯРМАРКУ

4-5 червня 2022
Торгівельно-конгресний Центр «Expo XXI»

Назва фірми
Aдреса (індекс, місто – вулиця, номер дому)

Ідентифікаційний номер платника
податків

Ім’я і прізвище, телефон і e-mail до відповідальної особи

Кількість торгівельних
ідентифікаторів

Цінник
Виставкова площа незабудована (понад 100 м2)
Виставкова площа незабудована (50-100 м2)
Виставкова площа незабудована (21-49 м2)
Виставкова площа незабудована (13-20 м2)
Виставкова площа незабудована (до 12 м2)
Забудова поверхні (в стандарді білі стіни висотою
близько 2,5 м, білий ковролін, фриз з назвою
фірми, інформаційний прилавок, смітник, вішалка
на вбрання, труба для повішення сукні, на кожні
8м2 – 1 стіл, 4 крісла, 3 галогени.)
Ковролін з сертифікатом для незабудованих стендів
галогени ufkjutyb halogeny)
Пристрій для під'єднання до електрики до 3 кВт
Пристрій для під'єднання до електрики
трьохфазовий до 9 кВт
Пристрій для під'єднання до електрики
трьохфазовий до 18 кВт
Галоген 150 В
Металогалоген

Ціна
нетто
79 € /m2

Кількість

Вартість нетто
м2
м2

89 € /m2

129 € /m2

м2
м2

169 € /m2

м2

109 € /m2

м2
56 € /m

2

120 €

м2
шт.

230 €

шт.

450 €

шт.

17 €

шт.

45 €

шт.

6 € /m2

Стенд:

РАЗОМ НЕТТО

Робочий номер павільйону.

ПДВ 23 %
ПЛАТИТИ

Порядок
розрахунків:

Перший внесок у розмірі 50% вартості брутто до 14 днів від дати подачі заявки про участь,
решта - 50% до 15 травня 2022р. Належні суми просимо вплачувати на рахунок:
Якуб Павловський, вул. Жаглова 4/1, 02-654 Варшава [оригінальний запис: Jakub Pawłowski,
ul. Żaglowa 4/11, 02-654 Warszawa], PL 74 1140 2004 0000 3112 0124 3005, SWIFT:
brexplpwmbk

..…………………………...
Місце і дата

.......................…
Підпис замовника і печатка

UMOWA …. / 2022

ДОГОВІР .... /2022

Zawarta w dniu …………………… pomiędzy Jakub Pawłowski, ul.
Żaglowa 4/11, 02-654 Warszawa, posiadającą numer NIP: 665-236-7600, zwaną dalej Organizatorem, reprezentowaną przez Jakuba
Pawłowskiego, a:
Nazwa: …………………………………………………………. Adres:
…………………………………………………………. NIP:
……………………….……………., reprezentowaną przez:
…………………………………… zwanego dalej Wystawcą.

Укладено ........................ між Якуб Павловський, вул. Жаглова 4/1,
02-654 Варшава [оригінальний запис: Jakub Pawłowski, ul. Żaglowa
4/11, 02-654 Warszawa], який послуговується ідентифікаційним
номером: 665-236-76-00, іменований надалі Організатор, в особі
Якуба Павловського, а також:
Назва: ……………………………………………………….
Aдреса: ………………………………………………………
Ідентифікаційний номер: ……………….…………….,
в особі: ………………………надалі іменується Експонент.

§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest wynajem powierzchni
wystawienniczej w czasie trwania targów Bridal Fashion (zwanych dalej
Targami) odbywających się w Centrum EXPO XXI Warszawa dniach 4
czerwca 2022 roku w godzinach 10-18 oraz 5 czerwca 2022 roku w
godzinach 10-17.

§1
Предметом даного договору є оренда виставкової площі під час
ярмарку Bridal Fashion (надалі іменується Ярмарок), що проходить в
Торгівельно-конгресному Центрі « Expo XXI» у Варшаві 4 червня
2022 року в годинах від 10 до 18 і 5 червня 2022 в годинах від 10 до
17.

§2
Podmiotem odpowiedzialnym za organizację Targów, oraz uprawnionym
do wynajęcia powierzchni ekspozycyjnej jest Organizator.

§2
Суб’єктом відповідальним за організацію Ярмарку, а також
уповноваженим орендувати виставкові площі є Організатор.

§3
Na mocy niniejszej umowy Organizator wynajmie Wystawcy
powierzchnię wystawienniczą zabudowaną* / niezabudowaną* położoną
na terenie Targów w ilości …………… m2 – stoisko nr
…………………….
§4
Cena najmu w/w powierzchni wynosi ……………… netto (słownie euro:
………………………………………………. + 23% VAT). Cena
uwzględnia inne usługi zamawiane odrębnie przez Wystawcę, określone
w „Zgłoszeniu udziału w Targach”.
§5
Wystawca zobowiązany jest do uiszczenia zaliczki w wysokości 50%
kwoty wymienionej w §4 (+ 23% VAT) tj. …………….. brutto (słownie
euro: …………………………………………….) w terminie 14 dni od
daty podpisania umowy na konto:
Jakub Pawłowski, ul. Żaglowa 4/11, 02-654 Warszawa,
BRE Bank SA - mBank PL 74 1140 2004 0000 3112 0124 3005
Niewpłacenie zaliczki w powyższym terminie powoduje zerwanie
niniejszej umowy i odsprzedanie zarezerwowanego stoiska. W przypadku
rezygnacji z udziału w Targach kwoty wpłacone nie podlegają zwrotowi.
Rezygnacja z udziału w Targach po 15 maja 2022 roku nie zwalnia
Wystawcy od zapłaty w całości kwoty wymienionej w §4.
§6
Warunkiem udziału w Targach jest wpłacenie pozostałych 50% (+ 23%
VAT) przed dniem 15 maja 2022 roku na konto Organizatora:
Jakub Pawłowski, ul. Żaglowa 4/11, 02-654 Warszawa,
BRE Bank SA - mBank PL 74 1140 2004 0000 3112 0124 3005

§3
Відповідно до цієї угоди Організатор здасть в оренду Експоненту
виставкову площу забудовану*/незабудовану*, розташовану на
території Ярмарку в розмірі ............... м2 – номер стенду .............
§4
Ціна оренди вищевказаної площі становить ……………… (євро
прописом ....................................................... + 23% ПДВ). Ціна
включає в себе інші послуги, які замовляються окремо Експонентом,
як це визначено в "Заявка про участь у весільному ярмарку".
§5
Експонент зобов'язаний вплатити аванс в розмірі 50% від суми,
зазначеної в § 4 (+ 23% ПДВ), тобто ................. брутто (євро
прописом : .....................................................) протягом 14 днів з дня
підписання договору на рахунок:
Якуб Павловський, вул. Жаглова 4/1, 02-654 Варшава [оригінальний
запис: Jakub Pawłowski, ul. Żaglowa 4/11, 02-654 Warszawa] BRE Bank
SA - MBANK PL 74 1140 2004 0000 3112 0124 3005

Прострочка у виплаті авансу в зазначений період часу призведе до
розірвання цього договору і перепродажі зарезервованого стенду. У
разі відмови від участі в Ярмарку, вплачені суми не підлягають
поверненню. Відмова від участі у Ярмарку після 15 травня 2022
року, не звільняє Експонента від оплати повної суми, зазначеної в §
4.
§6
Умовою участі у виставці є оплата решти - 50% (+ ПДВ 23%) до 15
травня 2022 року на рахунок Організатора:
Якуб Павловський, вул. Жаглова 4/11, 02-654 Варшава
[оригінальний запис: Jakub Pawłowski, ul. Żaglowa 4/11, 02-654
Warszawa]BRE Bank SA - MBANK PL 74 1140 2004 0000 3112 0124 3005

§7
Wystawca nie będzie podejmował prób wnoszenia oraz kolportowania
ulotek, ani innych materiałów reklamowych firm, nie mających
podpisanej odpowiedniej umowy z Organizatorem, pod rygorem kary
umownej w wysokości 5.000 zł.

§7
Експонент не намагатиметься вносити а також розповсюджувати
листівок або інших рекламних матеріалів компанії, які не підписали
попереднього договору з Організатором, під загрозою договірного
штрафу в розмірі 5000 злотих.

§8
Wystawcy nie wolno bez zgody Organizatora oddać przedmiotu
wynajmu w całości lub w części osobie trzeciej lub odstąpić praw
przysługujących mu z tytułu niniejszej umowy.

§8
Експоненту забороняється без дозволу організатора надавати суб'єкт
оренди третій стороні в повному обсязі або в частині, а також
передавати належні йому права, що випливають з цього Договору.

§9
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
Експонент несе всі витрати, пов'язані з будь-якими збитками,
заподіяними ним, а також особами, які якимось чином пов'язані з
ним. Крім того, Експонент бере на себе відповідальність за товари та
побутову техніку, що залишаться на стенді.

§ 10
Organizator zapewnia ochronę stoisk. Organizator nie odpowiada za
szkody spowodowane przez zwiedzających.

§ 10
Організатор забезпечує охорону стендів. Організатор не несе
відповідальності за шкоду, заподіяну відвідувачами.

§ 11
Montaż stoisk odbywać się będzie wyłącznie w terminie i miejscu
wskazanym przez organizatora. Przy czym całkowity demontaż stoiska
powinien zostać przeprowadzony do godziny 21 w niedzielę
5 czerwca 2022 roku. W przypadku pozostawienia jakichkolwiek
elementów stoiska dłużej, Wystawca zostanie obciążony opłatą w
wysokości 1.000 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę dodatkowego
wynajmu powierzchni.

§ 11
Монтаж стендів буде відбуватися виключно в тому часі і місці, що
вказав Організатор. При чому загальний демонтаж стенду повиннен
бути проведений до 21 години в неділю 5 червня 2022 року. У
випадку залишення будь-яких елементів стенду на довше, з
Експонента буде стягнено оплата в розмірі 1000 злотих нетто
додаткової оренди за кожну годину, що розпочалась.

§ 12
Wystawca może urządzić swoje stoisko wyłącznie na powierzchni
wskazanej przez Organizatora i określonej w §3. Wszelkie eksponaty,
dekoracje itp. powinny znajdować się w obrębie stoiska. Zakazuje się
montażu i demontażu stoiska w godzinach trwania imprezy, pod rygorem
kary umownej w wysokości 2.000 zł.

§ 12
Експонент може обладнати свій стенд тільки на тій площі, що була
вказана Організатором і зазначена в § 3. Всі експонати, декорації і
т.д., повинні міститися в межах стенду. Забороняється монтаж і
демонтаж підчас проведення заходу, під загрозою договірного
штрафу в розмірі 2000 злотих.

§ 13
Osoby do obsługi stoiska muszą zostać zgłoszone Organizatorowi
najpóźniej na 7 dni przed imprezą celem wydania stosownych
identyfikatorów.

§ 13
Експонент повинен заявити про намір участі в Ярмарку осіб, які
проводитимуть обслуговування стенду, повідомляючи про це
Організатора не пізніше, ніж за 7 днів до початку заходу, з метою
доставки відповідних ідентифікаторів.

§ 14
Wystawca zobowiązany jest do prezentowania swoich produktów i usług,
nie naruszając obowiązujących przepisów prawa, a ewentualna ich
sprzedaż powinna zostać zewidencjonowana, celem odprowadzenia
stosownych podatków.

§ 14
Експонент зобов'язаний представляти свою продукцію і послуги,
незавдаючи шкоди для чинних законів, а їх подальший продаж
повинен перебувати на обліку, з метою перерахування відповідних
податків.

§ 15
Organizator zastrzega sobie prawo do filmowania i fotografowania
ekspozycji i eksponatów znajdujących się na całym terenie targowym
oraz wykorzystywania tych materiałów do celów marketingowych.

§ 15
Організатор залишає за собою право на відеозапис і фотографування
експозицій і експонатів, розташованих по всьому ярмарку, та на
використання цих матеріалів в маркетингових цілях.

§ 16
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 faxem traktowane są jako spełniające wymogi
formy pisemnej.

§ 16
Будь-які зміни до цього Договору повинні бути викладені в
письмовій формі у вигляді додатку, під загрозою втрати юридичної
сили. Будь-які волевиявлення сторін, підписані уповноважненими
особами і представлені факсом, розглядаються як такі, що
відповідають вимогам письмової форми.

§ 17
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdą zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i innych obowiązujących
przepisów prawa.

§ 17
У питаннях, не передбачених цим Договором сторони керуються
відповідними положеннями Цивільного кодексу та іншими чинними
правовими нормами.

§ 18
Wystawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia
Organizatora do wystawienia faktury VAT za udział w hurtowych
targach BRIDAL FASHION i inne usługi z tym związane bez podpisu
odbiorcy w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy o podatku od
towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (VAT).

§ 18
Експонент заявляє, що є платником ПДВ і дозволяє Організатору
видавати рахунки-фактури за участь в оптових ярмарках BRIDAL
FASHION та за інші пов'язані з ним послуги, без підпису
одержувача і в розумінні відповідних положень Закону про податок
на товари і послуги та акцизного податку (ПДВ).

§ 19
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po
jednym dla każdej ze stron.

§ 19
Цей Договір складений в двох ідентичних примірниках, по одному
для кожної зі сторін.

Organizator

Wystawca (podpis i pieczęć)

Організатор

Експонент (підпис і печатка)

