AKREDYTACJA
z dnia ……………………
dla
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwaną w dalszej części umowy „Firma”,

wydana przez Ptak Warsaw Expo sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie, Al. Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn
zwaną w dalszej części umowy „PWE” na warunkach wskazanych poniżej:
1)

PWE ustanawia Firmę jednym z oficjalnych podmiotów świadczących usługi zabudowy targowej zgodnie z Regulaminem
Zabudowy w trakcie na Targach [nazwa Targów], które odbędą się w dniach ……………….. w zamian za co Firma
zobowiązuje się do zapłaty na rzecz PWE opłaty ustalonej zgodnie z §3.3. Regulaminu Zabudowy (dalej; Opłata).
WARUNKIEM MOŻLIWOŚCI ROZPOCZĘCIA PRAC PRZEZ FIRMĘ NA TERENIE TARGÓW JEST ZAPŁATA W
TERMINIE OPŁATY

2)

Firma

oświadcza,

że

będzie

świadczyć

usługi

zabudowujące

dla

następującego

Wystawy:

……………………………………………..…. [dane Wystawcy] na stoisku wystawienniczym nr.…. o powierzchni ………. m2.
3)

PWE nie odpowiada wobec Firmy za jakiekolwiek działania lub zaniechania wystawców, lub osób trzecich, podobnie jak nie
odpowiada za działania lub zaniechania Firmy wobec tych podmiotów. Stosunki prawne zawierane pomiędzy Firmą a
wystawcami lub osobami trzecimi są niezależnymi stosunkami prawnymi.

4)

Firma oświadcza, że:
a.

zobowiązuje się wykonać prace stanowiące przedmiot umowy z najwyższą starannością, zgodnie z projektem,
zasadami BHP, p.poż, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi normami, przepisami prawa i warunkami
technicznymi,

sztuką

budowlaną,

zasadami

współczesnej

wiedzy

technicznej

przy

wykorzystaniu

wykwalifikowanej kadry posiadającej odpowiednie uprawnienia i doświadczenie, zgodnie z Regulaminem Obiektu
PWE.
b.

akceptuje jako obowiązujące Regulamin Obiektu PTAK Warsaw Expo, Regulamin Zabudowy oraz Regulamin
Targów.

c.

Upoważnia Ptak Warsaw Expo sp. z o.o. do wystawienia faktur bez podpisu odbiorcy. Wyraża zgodę na
przesyłanie mi faktur, w formie elektronicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20
grudnia 2012 roku w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz
trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1528).

d.

W załączeniu do niniejszego zgłoszenia Wystawca zobowiązany jest do przedłożenia aktualnego odpisu z
KRS lub informacji z CeiDG.

e.

posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny i fachowy

f.

zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy zastosowaniu materiałów o wysokim standardzie, które
posiadają certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty i będą zgodne z kryteriami technicznymi określonymi
w polskich normach.

g.

zobowiązuje się do zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie prowadzonych prac i w jej

bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania prac.

h.

zobowiązuje się do przedłożenia PWE listy pracowników, którzy będą realizowali niniejszą Umowę, wskazując na
ich imię, nazwisko, funkcję oraz osobę nadzorującą.

i.

Zobowiązuje się do przekazania danych pojazdu, który będzie uprawniony do wjazdu na teren Targów

j.

zobowiązany jest do utrzymywania ładu, porządku i czystości a po codziennym zakończeniu robót profesjonalnie
uporządkować teren w zakresie swoich prac.

5)

Firma ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w obiekcie PWE oraz eksponatach/mieniu wystawców, lub osób
trzecich spowodowane własną działalnością. Firma ponosi pełną odpowiedzialność materialną na zasadzie ryzyka za
wszelkie szkody wyrządzone PWE lub osobom trzecim przez Firmę lub osobę działającą w jego imieniu, na jego rzecz albo
reprezentującą jego prawa. W przypadku zgłoszenia takich roszczeń wobec PWE wystąpienia z takimi roszczeniami na
drogę postępowania przez osoby trzecie, Firma zobowiązuje się do zaspokojenia tych roszczeń lub przystąpienia do
toczącego się postępowania na wezwanie PWE lub sądu i zwolnić PWE z odpowiedzialności.

6)

Wszelkie informacje przekazane przez PWE w ramach niniejszej umowy, w jakiejkolwiek formie są informacjami poufnymi.
Firma zobowiązana jest do nieujawniania osobom trzecim informacji poufnych pod rygorem odpowiedzialności
odszkodowawczej.

PWE

FIRMA

Załączniki:
1)

Zakres świadczonych usług

2)

Wynagrodzenie oraz zasady ustalania jego wysokości

3)

Klauzula informacyjna

4)

Polisa OC

5)

Odpis KRS albo CEIDG

Załącznik nr 1 – Zakres świadczeń

1.

Firma zobowiązuje się:
a) zapewnić sprzęt w odpowiednim rodzaju i ilości, na potrzeby świadczenia usług zabudowy
b) zatrudniać pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje lub wymagane prawem uprawnienia do obsługi sprzętu
lub do wykonywania innych usług,
c)

zapewnić zachowanie zasad bezpieczeństwa przy wykonywaniu czynności, które mogą zagrażać mieniu, życiu lub

zdrowiu osób znajdujących się na terenie Organizatora.
2.

Na minimum 7 dni przed przystąpieniem do realizacji zleceń na rzecz wystawców lub podmiotów trzecich Firma przedstawi
Organizatorowi do akceptacji listę pracowników, którzy będą realizowali zlecenia oraz osób które będą ich nadzorowały,
zawierającą ich imiona, nazwiska, numery uprawnień. Firma zobowiązana jest poinformować swoich pracowników o treści
Regulaminu Obiektu, zasadach bhp, p.poż. Firma zobowiązuje się, iż wszyscy jego pracownicy będą posiadali wymagane
uprawnienia. Firma zobowiązuje się do poinformowania ww. pracowników o treści informacji z zakresu danych osobowych,
która stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. Osoby działające w imieniu Firmy lub którymi Firma się posługuje
obowiązane są przestrzegać regulaminów porządkowo-organizacyjnych obowiązujących u PWE oraz stosować się do
poleceń pracowników PWE.

3.

Firma zobowiązuje się wyznaczenia koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy.

4.

PWE przysługuje prawo natychmiastowego zawieszenia prawa Firmy do operowania na terenie Targów w przypadku
naruszenia przez Firmę warunków akredytacji.

Załącznik nr 2 - Wynagrodzenie oraz zasady ustalania jego wysokości

1.

Firma zobowiązuje się do zapłaty na rzecz PWE opłaty operacyjnej (Opłata).

2.

Firma zobowiązana jest do zapłaty Opłaty w terminie do 21 dni przed pierwszym dniem montażowym Targów, co jest
warunkiem możliwości rozpoczęcia prac przez Firmę na terenie Targów.

3.

Stawka Opłaty wynosi 25 złotych netto za każdy metr kwadratowy stoiska Wystawcy, dla którego wykonywana jest
zabudowa przez Firmę.
ww. kwota opłaty operacyjnej zostanie powiększoną o stawkę podatku VAT w wysokości 23%.

4.

Firma obowiązana jest w terminie 21 dni przed pierwszym dniem montażowym Targów przesłać na adres e-mail:
………………………….. PWE zestawienie zawierające nazwę wystawców, dla których wykonuje zabudowę na Targi.

5.

PWE przysługuje prawo weryfikacji należnej Opłaty prawo do żądania od Firmy wyjaśnień w terminie do 5 dni roboczych.

6.

PWE wystawi Firmie fakturę VAT na należną mu Opłatę. Firma wyraża zgodę na otrzymywanie i wystawianie wszelkich
dokumentów księgowych w formie elektronicznej, bez podpisu PWE oraz Firmy.

Załącznik nr 3
Klauzula informacyjna
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka PTAK Warsaw Expo Sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie (05830) Aleja Katowicka 62, KRS 0000671001, NIP 5342544579. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji
zawartej umowy na podstawie art. 6 ust 1 lit. B, tj. na podstawie uzasadnionego interesu administratora oraz na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. A, tj. na podstawie Państwa zgody w celach wskazanych w ich treści. Dane będą przetwarzane
do czasu wycofania zgody i będą podlegały okresowemu przeglądowi co 2 lata. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do
treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pełna klauzula informacyjna znajduje
się na stronie www.warsawexpo.eu.

