
BANNER REKLAMOWY ZEWNĘTRZNY 
PROJEKT ▪ WYKONANIE  

ZAMÓWIENIE 
                                                                  
ZLECENIODAWCA – NAZWA: P.PH.U. „STRUMYK” S.C. 

OSOBA ZLECAJĄCA: BOŻYDAR PIORUN                            STANOWISKO: WSPÓŁWŁAŚCICIEL 

ADRES: 89-110 SŁOBODZIAN PODLEŚNY                                        NIP: 88-019-882-73 

TEL./FAX: 19/ 456 30 98                             E-MAIL: piorun@strumyk.eu                       WWW: strumyk.rury.pl 

OSOBA – KONTAKT: Jarosław Pestka   TEL./MOBILE: +48 777 54 86 90                  E-MAIL: pestka@strumyk.pl     
             

 

BANNER – ILOŚĆ:  BANNER – TYTUŁ: „Targi gastronomiczne” ..........................................................  

 
FORMAT:            długość:  400 cm    x    szerokość:  100 cm 

RODZAJ:   

 

 

 

                        BANNER JEDNOSTRONNY:                                           BANNER DWUSTRONNY: 
 

OCZKOWANIE – STANDARD – co 50 cm:                                    OCZKOWANIE – INNE - GĘSTOŚĆ: 

 

BANNER – PROJEKT:     
                               WŁASNY                    CONTRACT 

BANNER – WYKONANIE: 

                               WŁASNE     CONTRACT 

 

 

KOSZTORYS:  PROJEKT:  ........................ 80,00 zł netto ,  ............................... 98,40 zł brutto  

 WYKONANIE:  ...................... 134,00 zł netto ,  ............................. 164,82 zł brutto 

  TRANSPORT:  ........................ 30,00 zł netto ,  ............................... 36,90 zł brutto   

RAZEM :  ................. 244,00 zł netto ,  ............................. 300,12 zł brutto 

 
 

SPOSÓB PŁATNOŚCI:   GOTÓWKA:        PRZELEW:       BARTER %: 

UWAGI:  Bannery należy dostarczyć Zlecającemu na adres: Bielsko-Biała, ul. Wyzwolenia 115. 

 

 

 

Upoważniam Centrum Promocji i Reklamy „CONTRACT”  
do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu. 

Zleceniodawca: 

Aktualizacja 14.07.2017 
pieczęć i podpis 
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BANNER REKLAMOWY ZEWNĘTRZNY  
PROJEKT ▪ WYKONANIE  
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY USŁUGI REKLAMOWEJ 
 
1.  Zlecenie wykonania usługi przyjmowane jest na podstawie zamówienia wypełnionego według wzoru i dostarczonego do 
Centrum Promocji i Reklamy „Contract” osobiście, faxem, drogą elektroniczną lub pocztową. 
 
2. W przypadku gdy Zamawiający, w ramach zamówienia, zleca Centrum Promocji i Reklamy „Contract” wykonanie projektu 
bannera, zobowiązany jest dostarczyć wszelkie elementy niezbędne do jego wykonania, zgodnie z określonymi parametrami 
i w terminie uzgodnionym ze Zleceniobiorcą. W innym przypadku Centrum Promocji i Reklamy „Contract” nie odpowiada za 
niewykonanie zlecenia w powyższym zakresie i/ lub terminie. 

 
3. W przypadku gdy Zamawiający zamierza skorzystać z usługi ekspozycyjnej i/ lub usługi montażu i demontażu bannera przez 
Centrum Promocji i Reklamy „Contract”, winien o tym poinformować Zleceniobiorcę, w celu dostosowanie bannera (materiał, 
oczkowanie) do wymogów danego miejsca ekspozycyjnego. 
 
4. W przypadku dostarczenia materiału przeznaczonego do wykonania usługi, którego treść jest niezgodna z obowiązującym 
prawem, normami etycznymi lub narusza prawa autorskie osób trzecich, Centrum Promocji i Reklamy „Contract” może odmówić 
wykonania zamówienia. 
 
5. Zamawiający oświadcza, że materiały reklamowe przeznaczone do wykonania usługi nie są obciążone prawami osób trzecich, 
w szczególności prawami autorskimi, które mogłyby być naruszone poprzez ich użycie lub eksponowanie.  
 
6. W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Zleceniobiorcy, a dotyczących miejsca lub terminu wykonania usługi,  
zastrzega on sobie prawo ustalenia terminu zastępczego w celu wykonania usługi. Jeżeli termin zastępczy nie będzie 
zaakceptowany przez Zamawiającego, Centrum Promocji i Reklamy „Contract” zwróci pobraną tytułem zapłaty kwotę                   
w wysokości odpowiedniej co do zakresu niewykonanej usługi, bez prawa do roszczeń odszkodowawczych. 
 
7. W przypadku, gdy wartość zamówionej usługi przewyższa kwotę 500 zł netto, lub Zamawiającym jest osoba prywatna,   
a także w innych uzasadnionych przypadkach, Centrum Promocji i Reklamy „Contract” może pobrać stosowną zaliczkę, lub pełną 
kwotę przed wykonaniem usługi, za pokwitowaniem. 
 
8.  Reklamacje Centrum Promocji i Reklamy „Contract” przyjmuje w formie pisemnej, najpóźniej w terminie do 7 dni, począwszy 
od dnia wykonania usługi.  
 
9. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zapłaty za usługę gotówką lub przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy: 

mBANK 05 1140 2017 0000 4102 1303 7991 
w terminie określonym w fakturze. W przypadku opóźnienia zapłaty Zamawiający uzna odsetki ustawowe, określone 
w odpowiednim dokumencie. Odbiór zapłaty w formie gotówkowej przez przedstawiciela handlowego Zleceniobiorcy może 
nastąpić jedynie na podstawie ważnego, pisemnego upoważnienia imiennego. 
 
10. Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie jego adresu mailowego w bazie mailowej „Contract”, oraz na przesyłanie 
informacji od Zleceniobiorcy w formie newslettera. 
 
11. Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie jego nazwy i logo na stronie internetowej Zleceniobiorcy w dziale dotyczącym 
partnerów przedsiębiorstwa „Contract”. 
 
12. Zamówienie niniejsze obowiązuje od dnia jego podpisania i może być wycofane najpóźniej do 3 dni przed rozpoczęciem 
prac przygotowawczych objętych zleceniem. W innym przypadku Zamawiający, w terminie do 14 dni od dnia powiadomienia 
o wycofaniu zlecenia, zapłaci Zleceniobiorcy koszty manipulacyjne w wysokości 20 % kwoty brutto na podstawie wystawionej 
przez Zleceniobiorcę faktury.  
 
13. W sprawach dotyczących niniejszego zlecenia zastosowanie mają odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.  
 
14. Strony zgodnie oświadczają, że będą dążyć do polubownego rozstrzygania ewentualnych kwestii spornych. W przypadku 
braku porozumienia w powyższym trybie, właściwym do rozstrzygania kwestii spornych będzie sąd właściwy dla siedziby 
Zleceniobiorcy. 

 
Słobodzian Podleśny, 18.02.2016                                Zleceniodawca:                     Bożydar Piorun 

  miejscowość i data  pieczęć i podpis 
 
Aktualizacja: 14.07.2017 


