
OGŁOSZENIE PRASOWE 
KOMUNIKAT  MODUŁOWE  RAMKOWE 
ZAMÓWIENIE 

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

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

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

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

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

GAZETA – NAZWA:  ............................................................. DODATEK – NAZWA:  ...........................................................................  

KOMUNIKAT: OGŁOSZENIE MODUŁOWE:  OGŁOSZENIE RAMKOWE: 

MODUŁ – ILOŚĆ:  ..............  MODUŁ – UKŁAD:  ...................  RAMKA – ILOŚĆ CM
2
: .........  wysokość: ..........  szerokość:  .................  

WYBÓR MIEJSCA:  ............................................................  UWAGI:  .................................................................................................  

CZARNO – BIAŁE:  FULL COLOR:  KOLOR PUNKTOWY:  

POWTÓRZENIE – ILOŚĆ:  .................................................  PUBLIKACJA – DATA:  .............................................................................  

OGŁOSZENIE - PROJEKT: 

WŁASNY  CONTRACT 

Projekt należy dostarczyć wg wymagań technicznych gazety Materiały pomocnicze – teksty należy dostarczyć w osobnym pliku 

DOSTARCZENIE:  DOSTARCZENIE: 

do dnia: do dnia:  

bezpośrednio: bezpośrednio: 

e-mail: e-mail: 

inne: inne: 

 AUTORZYACJA DO DNIA:  .....................................  

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

 ..........................................................................................................................................................................................................  

KOSZTORYS: POWIERZCHNIA:  .......................... zł netto,  ...................... zł brutto 

 ….RABAT…. %:  .......................... zł netto,  ...................... zł brutto 

 ……DOPŁATA ….%:  .......................... zł netto,  ...................... zł brutto 

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

 

SPOSÓB PŁATNOŚCI:                 GOTÓWKA:  PRZELEW:     BARTER %: 

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

 
 

Zleceniodawca: 
                                                                                                                                                       pieczęć i podpis 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



OGŁOSZENIE PRASOWE  
DROBNE  MODUŁOWE  RAMKOWE  INSERT 
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY USŁUGI REKLAMOWEJ 
 

1. Obsługę ogłoszeń prasowych, artykułów sponsorowanych oraz insertów Centrum Promocji i Reklamy „Contract” wykonuje na warunkach 
określonych przez danego wydawcę gazety / czasopisma i w cenach nie wyższych niż zawarte w cenniku wydawcy. Powyższe postanowienia 
dotyczą również przygotowania tzw. gotowca – gratis oraz ewentualnej reklamacji.  
 

2. Opracowany przez Zamawiającego projekt ogłoszenia prasowego winien spełniać warunki techniczne zawarte w regulaminie wydawcy danej 
gazety / czasopisma. W przypadku wystąpienia wad technicznych zapisu projektu lub nośnika zapisu Centrum Promocji i Reklamy „Contract” 
nie podnosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienie publikacji, błędy i zniekształcenia publikacji i inne. 
 

3. Insert opracowany i wydrukowany przez Zamawiającego winien spełniać warunki techniczne zawarte w regulaminie wydawcy danej gazety / 
czasopisma. Okazowy egzemplarz insertu winien być dostarczony przed realizacją zamówienia, jeżeli powyższy regulamin taki obowiązek 
zawiera. 
 

4. Materiały pomocnicze, na podstawie których będzie opracowany projekt ogłoszenia prasowego, artykułu sponsorowanego lub insertu 
powinny być przekazane Zleceniobiorcy w dniu podpisania zlecenia lub najpóźniej do 7 dni roboczych licząc od dnia jego podpisania, o ile 
strony nie postanowią inaczej.   
 

5. Zmiany w treści opracowanego projektu ogłoszenia prasowego, artykułu sponsorowanego lub insertu 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 przekazu e-mail. Jeżeli w przewidzianym 
terminie Zamawiający nie przekaże uwag Zleceniobiorcy przyjmuje się, że akceptuje on w pełni przesłany przez Zleceniobiorcę projekt 
ogłoszenia prasowego, artykułu sponsorowanego lub insertu zarówno co do jego formy jak i treści.  
 

6. Strony przyjmują, że zmiany w treści opracowanego projektu ogłoszenia prasowego, artykułu sponsorowanego lub insertu mogą nastąpić 
jednorazowo bezpłatnie, w przypadku wystąpienia kolejnych zmian kwota należna zostanie każdorazowo zwiększona o minimum 5 % chyba, że 
strony postanowią inaczej.  
 

7. Zleceniobiorca zastrzega sobie możliwość pobrania zaliczki w przypadku należności za publikację ogłoszenia lub emisji insertu wyższej niż  
1000 zł netto, jeżeli cena publikacji lub emisji  jest wyższa po ukazaniu się lub w przypadku kumulacji zamówień od Zamawiającego.  

 

8. Przekazane przez Zamawiającego materiały pomocnicze, na podstawie których wykonano zlecenie Zleceniobiorca przechowa, jeżeli 
Zamawiający określi pisemnie w rubryce UWAGI termin odbioru materiałów i dokona faktycznego odbioru materiałów w terminie do 30 dni od 
dnia dokonania autoryzacji lub dnia, w którym autoryzacja miała nastąpić. Po tym terminie nastąpi zniszczenie materiałów.  
 

9. Centrum Promocji i Reklamy „Contract” może wykonać dodatkowe zamówienie wykonania usługi transportowania insertu do miejsca 
wskazanego przez wydawcę danej gazety / czasopisma. W powyższym przypadku warunkiem wykonania usługi jest dostarczenie przez 
Zamawiającego informacji oraz insertu w sposób określony przez regulamin wydawcy danej gazety / czasopisma. W innym przypadku Centrum 
Promocji i Reklamy „Contract” jedynie informuje Zamawiającego o istotnych warunkach dotyczących transportu i dostarczenia insertu, 
jednakże nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe wykonanie tych czynności. 
 

10. Zleceniobiorca upoważnia swojego przedstawiciela handlowego w formie pisemnej do odbioru zlecenia oraz materiałów pomocniczych. 
 

11. 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, opieczętowanego i podpisanego przez Zleceniobiorcę.  
 

12. Zleceniodawca wyraża zgodę na umieszczenie jego adresu mailowego w bazie mailowej „CONTRACT” oraz na przesyłanie 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. 
 

 
 

 ___________________________________  Zleceniodawca:  _______________________________  
miejscowość i data  pieczęć i podpis 

 
Aktualizacja: 22.08.2017 


