
BILLBOARD  BANNER  CITY LIGHT 
ZAMÓWIENIE - WZÓR 

 
ZLECENIODAWCA – NAZWA: KOSMO-POL Spółka z o.o. ..................................................................................................................  

OSOBA ZLECAJĄCA: ANDRZEJ BABIMOST .......  STANOWISKO: PROKURENT....................................................................................  

ADRES: 86-118 ELŻBIETKI WĄSKIE 290 ..................................................  NIP: 333-12-12-344 ..........................................................  

TEL./FAX: 99/ 816 54 48,  +48 120 12 11 11           E-MAIL: kosmopol@gmail.pl                      WWW.KOSMOPOL-ELZBIETKI.PL  

OSOBA – KONTAKT: JADWIGA TULIPAN                   TEL./MOBILE: +48 666 88 90 88                E-MAIL: tulipan@kosmopol.pl 

 

BILLBOARD:   BANNER:   CITY LIGHT:   INNE: 

MIEJSCOWOŚĆ: LOKALIZACJA: 
EKSPOZYCJA: 

TERMIN NAZWA 

BIELSKO – BIAŁA BABIOGÓRSKA / STERNICZA  01.03 – 31.03.2017 WIOSENNA OBNIŻKA 

BIELSKO – BIAŁA  PCK / CICHA 01.04 – 30.04.2017  WIOSENNA OBNIŻKA 

------------ ----------------- --------------- --------------- 

ILOŚĆ STANOWISK OGÓŁEM:          WYDRUK:           WŁASNY                                   CONTRACT 

 
MATERIAŁY EKSPOZYCYJNE / PROJEKT DO DRUKU: 

DOSTARCZENIE:   OPIS: 

do dnia: Logo i materiały graficzne w odpowiedniej jakości do wydruku na  

bezpośrednio: ekoplakacie prześlemy do dnia 15.02.2017.  ..............................................  

e-mail:  .....................................................................................................................  

inne:  .....................................................................................................................  

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

KOSZTORYS:                                                          WYDRUK: 1 x 350,00 zł netto,    430,50 zł brutto 

                                                   EKSPOZYCJA:  2 x 2000,00 = 4.000,00 zł netto, 4.920,00 zł brutto 

                                                                                      RAZEM: 4.350,00 zł netto, 5.350,50 zł brutto 

SPOSÓB PŁATNOŚCI:                 GOTÓWKA:  PRZELEW:     BARTER %: 

 

UWAGI: Wydruk na ekoplakacie po miesiącu ekspozycji przeniesiony na drugą lokalizację. Po zakończeniu realizacji zamówienia 

prosimy o dostarczenie ekoplakatu za opłatą 80,00 zł netto do naszej siedziby. Płatność 7 dni przed rozpoczęciem kampanii.  
 
Upoważniam Centrum Promocji i Reklamy „Contract”  
do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu. 

 
  
 Zleceniodawca: 

 pieczęć i podpis 

15.02.2017 

---------- 

TAK 

---------- 

ANDRZEJ BABIMOST 

prokurent 

 

KOSMO-POL Spółka z o.o. 

20.02.2017 23.02.2017 

------- TAK -------- 

TAK ------- ------- ------- 

2 ------- TAK 



BILLBOARD  BANNER  CITY LIGHT 
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY USŁUGI REKLAMOWEJ 

 
1. Centrum Promocji i Reklamy „Contract” oświadcza, że na podstawie odpowiednich umów jest dysponentem powierzchni reklamowych: billboardów, 
city light’ów, bannerów, wymienionych w formularzu zamówienia a pozostające w dyspozycji powierzchnie reklamowe są przystosowane do 
eksponowania materiałów reklamowych. 
 
2.  Zlecenie ekspozycji  przyjmowane jest na podstawie zamówienia wypełnionego według wzoru i dostarczonego do Centrum Promocji i Reklamy 
„Contract” osobiście, faxem lub drogą elektroniczną. 
 
3. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć wydruk plakatu/billboardu/bannera zgodny z wymaganiami technicznymi określonymi w regulaminie 
dotyczącym danego miejsca reklamowego. W przypadku nie dotrzymania powyższego zobowiązania, Zamawiającemu nie przysługuje prawo do 
pomniejszenia kosztów z tytułu zmiany okresu trwania ekspozycji jak również prawo do jego przedłużenia bez dodatkowych kosztów chyba, że strony 
postanowią inaczej.  
 
4.  W przypadku dostarczenia materiału przeznaczonego do ekspozycji, 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. W przypadku gdy  Zamawiający zleca wykonanie materiałów reklamowych przeznaczonych do ekspozycji w Centrum Promocji i Reklamy „Contract”, 
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. 
 
6. Zamawiający oświadcza, że materiały reklamowe przeznaczone do ekspozycji nie są obciążone prawami osób trzecich, w szczególności prawami 
autorskimi, które mogłyby być naruszone poprzez ich eksponowanie.  
 
7. W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Zleceniobiorcy a dotyczących miejsca lub terminu ekspozycji,  zastrzega on sobie prawo 
ustalenia terminu zastępczego dla ekspozycji materiału reklamowego. Jeżeli termin zastępczy nie będzie zaakceptowany przez Zamawiającego, Centrum 
Promocji i Reklamy „Contract” zwróci pobraną tytułem zapłaty kwotę w wysokości odpowiedniej co do niewykonanej usługi, bez prawa do roszczeń  
odszkodowawczych. 
 
8. Centrum Promocji i Reklamy „Contract” nie odpowiada za zniszczenie lub uszkodzenie ekspozycji z przyczyn niezależnych od Zleceniobiorcy (siła 
wyższa, czyn przestępczy, działania militarne, itp.), natomiast zobowiązuje się do niezwłocznego powiadamiania obsługi nośników  o zauważonych 
wadach ekspozycyjnych (usterka oświetlenia, uszkodzenie plakatu, obluzowanie zaczepów, itp.) w celu ich usunięcia, o ile powierzony materiał 
reklamowy na to pozwala i jest w odpowiedniej ilości.  Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego powiadamiania Centrum Promocji i Reklamy 
„Contract” o zauważonych wadach analogicznie oraz do ewentualnego dostarczenia materiałów potrzebnych do ich usunięcia. 
 
9.  Reklamacje Centrum Promocji i Reklamy „Contract” przyjmuje w formie pisemnej, najpóźniej w dniu zakończenia ekspozycji , chyba, że wykonano 
wcześniej dokumentację fotograficzną ekspozycji na koszt Zamawiającego.  

 
10.  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, opieczętowanego i podpisanego przez Zleceniobiorcę. 
 
11. W przypadku gdy płatność za usługę winna nastąpić przed lub w trakcie ekspozycji materiału reklamowego, brak zapłaty pełnej kwoty upoważnia 
Zleceniobiorcę do nie rozpoczęcia lub wstrzymania ekspozycji materiału reklamowego. 
 
12.  Zleceniodawca wyraża zgodę na umieszczenie jego adresu mailowego w bazie mailowej CONTRACT oraz na przysyłanie informacji od Zleceniobiorcy 
w formie newslettera. 
 
13. Zleceniodawca wyraża zgodę na umieszczenie jego nazwy i logo na stronie internetowej Zleceniobiorcy w dziale dotyczącym partnerów 
przedsiębiorstwa „Contract”. 
 
14. W sprawach dotyczących niniejszego zlecenia zastosowanie mają odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.   
 
15. 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. 
 
16. Zlecenie niniejsze obowiązuje od dnia jego podpisania i może być wycofane w nieprzekraczalnym  terminie 7 dni od dnia jego zawarcia. 
W powyższym przypadku Zleceniodawca, 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.  

 
 
 
 
 

ELŻBIETKI WĄSKIE, 01.02.2017                                                                                            Zleceniodawca:      ANDRZEJ BABIMOST 
  

 
 

Aktualizacja: 22.08.2017 


