
♠ „AS MIESIĄCA…” 
REPREZENTACYJNA EKSPOZYCJA PLAKATÓW  
NA SŁUPACH OGŁOSZENIOWYCH  
W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH I W BIELSKU-BIAŁEJ 
ZAMÓWIENIE 

 
ZLECENIODAWCA – NAZWA: ......................................................................................................................................................................  

OSOBA ZLECAJĄCA:  ...................................................................  STANOWISKO:  .......................................................................................  

ADRES: ..................................................................................................................................  NIP:  ............................................................  

TEL./FAX:  ....................................................  E-MAIL:  .....................................................  WWW:  ............................................................  

OSOBA – KONTAKT:  .................................................................... TEL./MOBILE:  ..................................  E-MAIL:  ......................................  

 

NAZWA EKSPOZYCJI:  ................................................................  PODTYTUŁ: ♠ „ AS miesiąca  .................................................. ” 

PLAKAT – PROJEKT:     

     
      WŁASNY                                     CONTRACT 

 
 
PLAKAT – DRUK – ILOŚĆ: 

 

 
EKSPOZYCJA W BIELSKU-BIAŁEJ:  

TERMIN:  .....................................................................  

 

EKSPOZYCJA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH: 

TERMIN:  .....................................................................  

 

KOSZTORYS:    PLAKAT - PROJEKT: ......................  zł netto ,  ...............................  zł brutto  

                          PLAKAT B1 – DRUK – ….. EGZ.:  .....................  zł netto ,  ...............................  zł brutto  

                       EKSPOZYCJA B1, 40 stanowisk – BIELSKO-BIAŁA:  ....................... zł netto ,  ................................ zł brutto 

EKSPOZYCJA B1, 20 stanowisk – CZECHOWICE-DZIEDZICE:  ............................ zł netto ,  ................................ zł brutto   

                   RAZEM :  ................................. zł netto ,  ................................ zł brutto 

 

SPOSÓB PŁATNOŚCI:   GOTÓWKA:        PRZELEW:       BARTER %: 

PLAKATY - DOSTARCZENIE DO DNIA: ..............................................................................................................................................  

UWAGI:  ...........................................................................................................................................................................................  

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

 
 
Zleceniodawca: 

pieczęć i podpis  

20 egz. 50 egz. 100 egz. INNA – JAKA? 

    

ILOŚĆ DNI 

14 28 

  

ILOŚĆ DNI 

14 28 

  

   

  



♠ „AS MIESIĄCA…” 
REPREZENTACYJNA EKSPOZYCJA PLAKATÓW  
NA SŁUPACH OGŁOSZENIOWYCH  
W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH I W BIELSKU-BIAŁEJ 
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY USŁUGI REKLAMOWEJ 
 
1. Zmiana ekspozycji odbywa się w Bielsku-Białej we wtorek lub w piątek, w Czechowicach-Dziedzicach we wtorek lub czwartek, 
co do uzgodnionego ze Zleceniodawcą terminu.  
 
 
2. Zleceniodawca,  najpóźniej do godz. 12

00
 w dniu poprzedzającym rozpoczęcie ekspozycji, dostarczy do Centrum Promocji 

i Reklamy „Contract” odpowiednią ilość plakatów, tak aby Zleceniobiorca miał możliwość uzupełnienia ekspozycji, również 
w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia plakatów przez osoby trzecie, warunki atmosferyczne, itp. Zdanie poprzedzające nie 
dotyczy wariantu, w którym Zleceniodawca zleca druk plakatów Centrum Promocji i Reklamy „Contract”. 
 
 
3. Jeżeli Zleceniodawca nie umieści w zamówieniu specjalnych życzeń co do miejsca ekspozycji plakatów na słupie i ich 
konfiguracji, zostaną one wyeksponowane według koncepcji Centrum Promocji i Reklamy „Contract”. Standardowym miejscem 
ekspozycyjnym plakatu „AS miesiąca…” jest górna część słupa, w strefie najlepszej widoczności dla odbiorcy (pieszego). 
 
 
4. Plakaty nie mogą w swojej treści naruszać obowiązującego prawa, przedstawiać pornografii, promować przemocy, ani obrażać 
uczuć religijnych. 
 
 
5. Materiały pomocnicze, na podstawie których będzie opracowany projekt graficzny plakatu, powinny być przekazane 
Zleceniobiorcy w dniu podpisania zamówienia, najpóźniej do 7 dni od dnia jego podpisania, o ile strony nie postanowią inaczej.  
  
 
6. Zmiany w treści opracowanego projektu graficznego będą wprowadzone przez Zleceniobiorcę pod warunkiem przekazania 
uwag w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni roboczych, licząc od dnia wysłania projektu do akceptacji chyba, że strony 
postanowią inaczej. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego, lub data wysłania przekazu e-mail. Jeżeli 
w przewidzianym terminie Zleceniodawca nie przekaże uwag Zleceniobiorcy, przyjmuje się, że akceptuje on w pełni przesłany 
przez Zleceniobiorcę projekt graficzny, zarówno co do jego formy jak i treści.  
 
 
7. Strony przyjmują, że zmiany w treści opracowanego projektu graficznego mogą nastąpić jednorazowo bezpłatnie, w przypadku 
wystąpienia kolejnych zmian kwota należna zostanie każdorazowo zwiększona o minimum 20 zł netto chyba, że strony 
postanowią inaczej.  
 
 
8. Przekazane przez Zleceniodawcę materiały pomocnicze, na podstawie których wykonano projekt Zleceniobiorca przechowa, 
jeżeli Zleceniodawca określi pisemnie w rubryce UWAGI termin odbioru materiałów i dokona faktycznego odbioru materiałów 
w terminie maksymalnie do 30 dni od dnia dokonania autoryzacji lub dnia, w którym autoryzacja miała nastąpić. Po tym terminie 
nastąpi zniszczenie materiałów.  

 
 

9. Zlecenie druku plakatu przyjmowane jest na podstawie zamówienia, wypełnionego według wzoru, dostarczonego do Centrum 
Promocji i Reklamy „Contract” osobiście, faxem lub drogą elektroniczną.  

  
 

10. Realizacja świadczenia może nastąpić, jeżeli Zleceniodawca w zamówieniu jednoznacznie: a) dostarczył wg określonych 
wymagań technicznych lub zatwierdził przesłany do akceptacji projekt: b) określił niezbędne parametry, dane techniczne, rodzaj 
materiału oraz dodatkowe wymagania dotyczące usługi: c) zaakceptował cenę oraz termin i formę płatności: d) prawidłowo uiścił 
zaliczkę, jeżeli jest wymagana: e) dostarczył niezbędne dane dotyczące Zleceniodawcy. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

11. W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Zleceniobiorcy, a dotyczących  terminu realizacji zamówienia,  Centrum 
Promocji i Reklamy „Contract” zastrzega sobie prawo ustalenia terminu zastępczego dla wykonania zamówienia. Jeżeli termin 
zastępczy nie będzie zaakceptowany przez Zleceniodawcę, Centrum Promocji i Reklamy „Contract” zwróci pobraną tytułem 
zapłaty kwotę w wysokości odpowiedniej co do niewykonanej usługi, bez prawa do roszczeń odszkodowawczych ze strony 
Zleceniodawcy. 

 
12. Zleceniodawca oświadcza, że materiały  przeznaczone do realizacji zamówienia nie są obciążone prawami osób trzecich, 
w szczególności prawami autorskimi, które mogłyby być naruszone poprzez ich upublicznienie.  

 
 

13. W przypadku dostarczenia przez Zleceniodawcę materiału przeznaczonego do realizacji zamówienia, którego treść jest 
niezgodna z obowiązującym prawem, normami etycznymi lub narusza prawa autorskie osób trzecich, Centrum Promocji  
i Reklamy „Contract” może odmówić wykonania usługi. 
 
 
14. Reklamacje wynikające z realizacji zamówienia należy złożyć w formie pisemnej, najpóźniej do ostatniego dnia trwania 
ekspozycji. 
 

 
15. Centrum Promocji i Reklamy „Contract” może pobrać od Zleceniodawcy zaliczkę, jeżeli usługa będzie wykonywana  
w kilku sesjach / terminach lub kwota za usługę przekroczy 1000 zł netto. 

 
 

16. Zamówienie jest ważne począwszy od dnia jego podpisania i może być wycofane w nieprzekraczalnym terminie 7 dni 
roboczych od dnia jego zawarcia. W powyższym przypadku Zleceniodawca, w terminie do 14 dni od dnia powiadomienia 
o wycofaniu zlecenia, zapłaci Zleceniobiorcy na podstawie wystawionej przez Zleceniobiorcę faktury, koszty manipulacyjne  
i przygotowawcze w wysokości 20 % kwoty brutto określonej w zamówieniu oraz koszty w pełnej kwocie należne za realizację 
choćby części zamówienia jeżeli realizacja już nastąpiła.  

 
 

17. Zleceniodawca 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 Zleceniodawca 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. 
 
 
18. Zleceniodawca wyraża zgodę na umieszczenie jego adresu mailowego w bazie mailowej „Contract” oraz na przesyłanie 
informacji od Zleceniobiorcy w formie newslettera. 
 
 
19. Zleceniodawca wyraża zgodę na umieszczenie jego nazwy i logo na stronie internetowej Zleceniobiorcy w dziale dotyczącym 
partnerów przedsiębiorstwa „Contract”. 
 
 
20. W sprawach dotyczących niniejszego zlecenia zastosowanie mają odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.  
 
 
21. 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. 

 
 

 _____________________________  Zleceniodawca:  _______________________________  
    miejscowość i data  pieczęć i podpis 

 
 
Aktualizacja: 22.08.2017 

 


