
EKSPOZYCJA PLAKATÓW NA SŁUPACH  
OGŁOSZENIOWYCH W BIELSKU - BIAŁEJ 
ZAMÓWIENIE 

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

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

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

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

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

 

NAZWA OGŁOSZENIA:  ....................................................................................................................................................................  

TERMIN / ILOŚĆ DNI: .................................................  

PLAKAT / AFISZ - FORMAT: 

A4 
21x30 cm 

B4 
25x35 cm 

A3 
30x42 cm 

B3 
35x50 cm 

A2 
42x60 cm 

B2 
50x70 cm 

A1 
60x84 cm 

B1 
70x100 cm 

A0 
84x119 cm 

INNY 
wymiary: 

          
 

 

ILOŚĆ PLAKATÓW OGÓŁEM:      ILOŚĆ PLAKATÓW / SŁUP:  

I STREFA:    II STREFA:    I i II STREFA: 

KOSZTORYS:  PLAKAT 1:  .................................  zł netto ,  ........................................  zł brutto  

 PLAKAT 2:  .................................. zł netto ,  ......................................... zł brutto  

 EXPRESS:  .................................. 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  

do 3 dni do 5 dni do 7 dni do 10 dni do 14 dni Inne: 

      

   

 

  

  



EKSPOZYCJA PLAKATÓW NA SŁUPACH 
OGŁOSZENIOWYCH W BIELSKU - BIAŁEJ 
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY USŁUGI REKLAMOWEJ 
 
1. Zmiana ekspozycji odbywa się w każdy wtorek i piątek. W inne dni robocze istnieje możliwość realizacji zlecenia typu Express 
za określoną w cenniku, dodatkową opłatą.  
 
2. Zleceniodawca,  najpóźniej do godz. 14

00
 w dniu rozpoczęcia ekspozycji, dostarczy do Centrum Promocji i Reklamy „Contract” 

odpowiednią ilość plakatów, tak aby Zleceniobiorca miał możliwość uzupełnienia ekspozycji w przypadku uszkodzenia lub 
zniszczenia jej przez osoby trzecie jak również warunki atmosferyczne. 
 
3. Jeśli Zleceniodawca nie określi w zamówieniu specjalnych życzeń co do miejsca ekspozycji plakatów na słupie i ich konfiguracji, 
zostaną one wyeksponowane według koncepcji Centrum Promocji i Reklamy „Contract”. Za realizację szczególnych życzeń 
Zleceniodawcy, Centrum Promocji i Reklamy „Contract” doliczy  dodatkową opłatę w wysokości 15 % kwoty netto z tytułu 
ponadstandardowych  kosztów. 
 
4. W przypadku braku wolnych miejsc ekspozycyjnych Centrum Promocji i Reklamy „Contract” powiadomi o tym Zleceniodawcę 
i zaproponuje najbliższy wolny termin. Zamówienie winno być przesłane faxem, mailem lub osobiście złożone w formie pisemnej 
według wzoru. 
 
5. Plakaty, afisze, obwieszczenia nie mogą w swojej treści naruszać obowiązującego prawa, przedstawiać pornografii, promować 
przemocy ani obrażać uczuć religijnych. 
 
6. Reklamacje wynikające z realizacji zamówienia należy złożyć w formie pisemnej najpóźniej do ostatniego dnia trwania 
ekspozycji. 
 
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. Odbiór zapłaty w formie gotówkowej przez przedstawiciela handlowego Zleceniobiorcy może 
nastąpić jedynie na podstawie ważnego, pisemnego upoważnienia imiennego. 
 
8. Zleceniodawca wyraża zgodę na umieszczenie jego adresu mailowego w bazie mailowej „Contract” oraz na przesyłanie 
informacji od Zleceniobiorcy w formie newslettera. 
 
9. Zleceniodawca wyraża zgodę na umieszczenie jego nazwy i logo na stronie internetowej Zleceniobiorcy w dziale dotyczącym 
partnerów przedsiębiorstwa „Contract”. 
 
10. Zlecenie niniejsze obowiązuje od dnia jego podpisania i może być wycofane  najpóźniej do 7 dni przed rozpoczęciem 
ekspozycji. W innym 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.  
 
11. W sprawach dotyczących niniejszego zlecenia zastosowanie mają odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.  
 
12. 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 
 


