
„AFISZ bardzo KULTURALNY” 
ZAMÓWIENIE                                                                       

                                                                                 WZÓR 
ZLECENIODAWCA – NAZWA: „CZAKO – BOX” Spółka z o.o. 

OSOBA ZLECAJĄCA: KAROL CZAK                                              STANOWISKO: PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI 

ADRES: 48 – 820 PEMPUSZKI ŚREDNIE                      NIP: 482 – 483 – 48 – 49  

TEL./FAX: 66/24 25 250                                E-MAIL:   czakspolka@dyrekcja.pl                                     WWW: CZAKO-BOX.PL 

OSOBA – KONTAKT: MARIUSZ BĘD – marketing       TEL./MOBILE: +48 980 35 38 20        E-MAIL: bed@czako.pl 

EDYCJA:     MODUŁ NR:    WYMIARY: 

       EKSPOZYCJA 12 MIESIĘCY 

MATERIAŁY POMOCNICZE: 
DOSTARCZENIE:   OPIS: 

do dnia: logo w prawym górnym rogu modułu, oferta cenowa z katalogu str. 10 bez   

bezpośrednio: ostatniego zdania, ceny pogrubione, dodać foto prezesa do wyboru z trzech  

e-mail: fotografii, tło modułu niebieskie lub zbliżone 

inne:  

 

PROJEKT - AUTORYZACJA:    DOSTARCZENIE DO DNIA:            AKCEPTACJA DO DNIA:  

 

KOSZTORYS:                                                                PROJEKT:     100,00 zł netto,     123,00 zł brutto 

                                                                                         MODUŁ: 2.790,00 zł netto,    3.431,70 zł brutto   

                                                                        RAZEM: 2.890,00 zł netto,   3.554,70 zł brutto 

PŁATNOŚĆ:    GOTÓWKA:      PRZELEW:        RATY:    BARTER %:  

UWAGI:    RATY - TERMINY PŁATNOŚCI: 10.12.2017– 25 %, 31.01.2018 – 25 %, 31.03.2018–25%, 31.06.2018 –25%.  ZNIŻKA 

EKSPOZYCYJNA NA SŁUPACH OGŁOSZENIOWYCH W BIELSKU-BIAŁEJ DO 31.12.2018  – 15 %. ODBIÓR AFISZA 3 SZT. MIESIĘCZNIE. 

 

 

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

 
 

Zleceniodawca: 
pieczęć i podpis  

 
 

 

12.11.2017 

-----------

------- 
TAK 

-----------

- 

2017/2018 15,16,21,22 90 mm x 220 mm 

--------- 4 ----- TAK 

30.11.2017 07.12.2017 



„AFISZ bardzo KULTURALNY” 
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY USŁUGI REKLAMOWEJ 
 

 
1. Materiały pomocnicze, na podstawie których będzie opracowany moduł reklamowy, powinny być dostarczone Zleceniobiorcy w dniu 
podpisania zamówienia, lub najpóźniej w ciągu 7 dni, licząc od dnia jego podpisania, o ile strony nie postanowią inaczej. Jeżeli powyższy termin 
nie zostanie dotrzymany, Zleceniobiorca może ustalić treść modułu reklamowego wg własnego uznania, w oparciu o informacje ogólnie 
dostępne, lub wynikające z treści zamówienia. 
 
2. Zmiany w treści opracowanego przez Zleceniobiorcę modułu reklamowego będą wprowadzone, pod warunkiem przekazania uwag 
Zleceniobiorcy w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni, licząc od dnia wysłania projektu do akceptacji chyba, że strony postanowią inaczej. 
O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego, lub data wysłania wiadomości e-mail. Jeżeli w przewidzianym terminie Zleceniodawca 
nie przekaże uwag Zleceniobiorcy, przyjmuje się, że akceptuje on w pełni przesłany przez Zleceniobiorcę projekt modułu reklamowego, zarówno 
co do jego formy, jak i treści. Zleceniobiorca zobowiązuje się do opracowania modułu reklamowego najpóźniej w terminie do 2 miesięcy, licząc 
od dnia podpisania zamówienia. 
 
3. Strony przyjmują, że zmiany w treści opracowanego projektu modułu reklamowego przez Zleceniobiorcę mogą nastąpić jednorazowo 
bezpłatnie, w przypadku wystąpienia kolejnych zmian, kwota należna za wykonanie projektu zostanie każdorazowo zwiększona o minimum 10 % 
chyba, że strony postanowią inaczej.  
 
4. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo zmiany, za porozumieniem stron, uzgodnionego miejsca zamieszczenia modułu na „Afiszu bardzo 
Kulturalnym”, jeżeli jest to niezbędne dla korzystniejszego wyeksponowania modułu reklamowego. Powierzchnia ogólna ogłoszenia pozostanie 
taka sama, ewentualnie może być powiększona, bez obowiązku dopłaty przez Zleceniodawcę. 
 
5. Przekazane przez Zleceniodawcę materiały reklamowe, na podstawie których wykonano zamówienie, Zleceniobiorca przechowa, jeżeli 
Zleceniodawca określi pisemnie w rubryce: UWAGI termin odbioru materiałów i dokona faktycznego odbioru materiałów, w terminie do 30 dni, 
licząc od dnia dokonania autoryzacji lub dnia, w którym autoryzacja miała nastąpić. Po tym terminie nastąpi zniszczenie materiałów. 
 
6. Zleceniobiorca upoważnia w formie pisemnej swojego przedstawiciela handlowego do odbioru zamówienia, oraz materiałów pomocniczych. 
 
7. 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. W przypadku opóźnienia, odbiór zapłaty w formie gotówkowej przez przedstawiciela handlowego Zleceniobiorcy może nastąpić 
jedynie na podstawie ważnego, pisemnego upoważnienia imiennego. 
 
8. Zleceniodawca zobowiązuje się do odbioru przez okres 12 miesięcy, każdorazowo najpóźniej do 7 dnia kolejnego miesiąca, 1-3 egzemplarzy 
„Afisza bardzo Kulturalnego” i eksponowania go w swojej siedzibie w odpowiednim miejscu. W przypadku zlecenia dostarczenia „Afisza...” do  
siedziby Zleceniodawcy, do ceny usługi głównej dolicza się opłatę manipulacyjną w wysokości 60 złotych netto ( 12 x 5 zł ). 
 
9. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania zamówienia, jeżeli nie nastąpi złożenie od kolejnych zleceniodawców co najmniej 
pięciu zamówień dotyczących eksponowania modułów reklamowych w danej edycji „Afisza bardzo Kulturalnego”. O odstąpieniu od realizacji 
zamówienia Zleceniobiorca powiadamia Zleceniodawcę w formie pisemnej, w terminie do 30 dni, począwszy od dnia podpisania zamówienia. 
 
10. Zleceniodawca wyraża zgodę na umieszczenie jego adresu mailowego w bazie mailowej „CONTRACT”, oraz na przysyłanie informacji od 
Zleceniobiorcy w formie newslettera. 
 
11. Zleceniodawca wyraża zgodę na umieszczenie jego nazwy i logo na stronie internetowej Zleceniobiorcy, w dziale dotyczącym partnerów 
przedsiębiorstwa „Contract”. 
 
12. W sprawach dotyczących niniejszego zlecenia zastosowanie mają odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego. 
 
13. 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. 
 
14. Zamówienie niniejsze obowiązuje od dnia jego podpisania i może być wycofane w nieprzekraczalnym  terminie 7 dni od dnia jego złożenia. 
W powyższym przypadku Zleceniodawca, w terminie do 14 dni od dnia powiadomienia o wycofaniu zamówienia, zapłaci Zleceniobiorcy koszty 
manipulacyjne w wysokości 20 % wartości zamówienia, na podstawie wystawionej przez Zleceniobiorcę faktury.  

 

 
 
 

PEMPUSZKI ŚREDNIE, 01.10.2017                       Zleceniodawca:  _______________________________  
 pieczęć i podpis 

 
Aktualizacja: 01.10.2017 


