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S Ł U P Y – P L A K A T  1 2 0 c m x 1 8 0 c m – C E N N I K  

                                                                                                                                             Ważny od 01.11.2017  

 

B I E L S K O  -  B I A Ł A  

 

 
 
CENA OBEJMUJE:  
 
ekspozycję plakatów typu „city lidht” (120 cm x 180 cm), w wariancie: 14 dni ekspozycyjnych, w ilości: 1 egzemplarz na słupie 
ogłoszeniowo-reklamowym. 
 

 Centrum Promocji i Reklamy „Contract”, z ogólnej liczby 40 stanowisk ogłoszeniowo-reklamowych, jakimi 
dysponuje w Bielsku-Białej, 25 stanowisk (duże słupy) przeznacza na ekspozycję plakatów o wymiarach: 
szerokość 120 cm x 180 cm wysokość. 

 Ekspozycja minimum: 10 słupów, wybranych przez Zamawiającego, wg przedstawionego wykazu stanowisk 
ekspozycyjnych i terminarza rezerwacji miejsc ekspozycyjnych. 

 Zmiana ekspozycji: najczęściej w każdy wtorek i piątek.  
 Zamówienia należy składać osobiście, mailem, faksem, lub pocztą, po uprzednim uzgodnieniu z Centrum 

Promocji i Reklamy „Contract”: terminu ekspozycji, ilości stanowisk, oraz ich lokalizacji. 
 Umowy długoterminowe mogą być zawarte z  Zamawiającym, deklarującym minimum 4 ekspozycje plakatów 

typu „city light”, w okresie 12 miesięcy. 
 Dodatkowe opcje: 

- druk plakatów 120 cm x 180 cm: 35 zł/ egz.; 
- wykonanie dokumentacji fotograficznej ekspozycji: 5-10 sztuk: + 50 zł netto; 
- odbiór materiałów ekspozycyjnych w siedzibie Zamawiającego – obszar Bielsko-Biała: + 50 zł netto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pytania oraz zamówienia należy przesyłać na adres: 

promocja@contract.pl 

EKSPOZYCJA 
14 DNI 

ILOŚĆ STANOWISK 
DUŻE  SŁUPY 

PLAKAT - TYP 
„CITY LIGHT”              

120 cm x 180 cm 

10 15 20 25 

1680 2310 2800 3150 

 
                       CENY W PLN NETTO. NALEŻY DOLICZYĆ PODATEK VAT 23 %. 

http://www.contract.pl/
mailto:promocja@contract.pl


 
43-300 Bielsko-Biała 
Plac Świętego Mikołaja 5 
tel./fax: +48 33 816 54 48 
www.contract.pl 

Tetiana Adamets 
dyrektor ds. organizacji biura 
mobile: +48 663 14 14 73 
e-mail: promocja@contract.pl 
 
 

EKSPOZYCJA PLAKATÓW  120 cm x 180 cm 
NA SŁUPACH W BIELSKU-BIAŁEJ 
ZAPYTANIE WSTĘPNE 

 

PLAKAT  -  FORMAT:  

    
 
 
 
        180 cm 

 
 
 
 
 
            120 cm 

 
PLAKAT  -  EKSPOZYCJA BIELSKO-BIAŁA: 

 
EKSPOZYCJA  

TERMIN 
STANOWISKO 

ILOŚĆ  
STANOWISKO 

NUMER  
DRUK PLAKATU 

TAK / NIE 

    

 

 

 
ODPOWIEDŹ NALEŻY PRZESŁAĆ DO: 

NAZWA:   ............................................................................................................................................................................  

ADRES:   ..............................................................................................................................................................................  

OSOBA – KONTAKT:  STANOWISKO:  .................................................................................................................................  

TELEFON/ FAX:  ...................................................................  E-MAIL: ................................................................................  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Aktualizacja 01.11.2017 

 

 

 

 



 
43-300 Bielsko-Biała 
Plac Świętego Mikołaja 5 
tel./fax: +48 33 816 54 48 
www.contract.pl 

Tetiana Adamets 
dyrektor ds. organizacji biura 
mobile: +48 663 14 14 73 
e-mail: promocja@contract.pl 
 
 

EKSPOZYCJA PLAKATÓW  120 cm x 180 cm 
NA SŁUPACH W BIELSKU-BIAŁEJ 
ZAPYTANIE WSTĘPNE  - WZÓR 

 
PLAKAT  -  FORMAT:  

    
 
 
 
        180 cm 

 
 
 
 
 
            120 cm 

 
PLAKAT  -  EKSPOZYCJA BIELSKO-BIAŁA: 

 
EKSPOZYCJA  

TERMIN 
STANOWISKO 

ILOŚĆ  
STANOWISKO NUMER  

DRUK PLAKATU  
TAK / NIE 

19.11 – 03.12.2017   25 1,2,3,6,8,10,11,12,13,15,16,17,18,19, 
20,21,24,25,27,29,30,32,33,37,38 

TAK 

 

 

 
ODPOWIEDŹ NALEŻY PRZESŁAĆ DO: 

NAZWA:  ”PRO-MAX” Spółka Jawna J. Malec & J. Maczuga 

ADRES:  44 – 933 MARTYNA DUŻA , ul. SOKÓŁKI 8                        

OSOBA – KONTAKT: MARCIN DROZDA                     STANOWISKO: DZIAŁ HANDLOWY       

TELEFON/ FAX: 88/140 88 99                                      E-MAIL: malec100@onet.pl                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktualizacja 01.11.2017 

 
 
 



EKSPOZYCJA PLAKATÓW 120 cm x 180 cm 
NA SŁUPACH 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  - FORMAT: 

 
 

 

STANOWISKO - ILOŚĆ:          STANOWISKO - NR:  

PLAKAT – DRUK:      PLAKAT – PROJEKT: 

TAK        NIE        TAK     NIE 

 

ILOŚĆ PLAKATÓW: 

KOSZTORYS:                                             PLAKAT – EKSPOZYCJA : …………………. zł netto ,    ……………………… zł brutto 

                                                                                    PLAKAT DRUK: …………………. zł netto ,     ……………………..zł brutto 

                                                                              PLAKAT PROJEKT :  ………………….zł netto ,    ………………………zł brutto 

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

 

SPOSÓB PŁATNOŚCI:   GOTÓWKA:        PRZELEW:       BARTER %: 

PROJEKT PLAKATU – DOSTARCZENIE MATERIAŁÓW DO DNIA: ……………………………………………………………………………… 

PLAKATY - DOSTARCZENIE DO DNIA: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

UWAGI: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….. 

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

Zleceniodawca: 
 
 pieczęć i podpis  

      14 dni      Inny warianty 

                       

120 cm x 180 cm 

   

  

    

 



EKSPOZYCJA PLAKATÓW 120 cm x 180 cm 
NA SŁUPACH W BIELSKU - BIAŁEJ 
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY USŁUGI REKLAMOWEJ               

  
1. Zmiana ekspozycji odbywa się we  wtorki i piątki.  

 
2. Zleceniodawca,  najpóźniej do godz. 12

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”. 
 
4. Zamówienie winno być przesłane faxem, mailem, lub osobiście złożone w formie pisemnej według wzoru. 
 
5. Plakaty 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: 01.10.2017 

 
 
 

 



EKSPOZYCJA PLAKATÓW 120 cm x 180 cm 
NA SŁUPACH W BIELSKU - BIAŁEJ 
ZAMÓWIENIE – WZÓR  

                                                                                                                                 
ZLECENIODAWCA – NAZWA: ”PRO-MAX” Spółka Jawna J. Malec & J. Maczuga 

OSOBA ZLECAJĄCA: JERZY MALEC                                                     STANOWISKO: DYREKTOR 

ADRES: 44 – 933 MARTYNA DUŻA , ul. SOKÓŁKI 8                       NIP: 342 – 789 – 33 - 09 

TEL./FAX: 88/140 88 99                                     E-MAIL: malec100@onet.pl                                                WWW: PRO-MAX.COM.PL 

OSOBA – KONTAKT: MARCIN DROZDA – DZIAŁ HANDLOWY      TEL./MOBILE: + 48 909 88 34 34      E-MAIL: droma@promax.pl 

NAZWA OGŁOSZENIA:  „EXTRASUPLEMENT 2018” 

TERMIN / ILOŚĆ DNI:  19.11 – 03.12.2017   

 

 PLAKAT  - FORMAT: 

 
 

 

STANOWISKO - ILOŚĆ:    STANOWISKO - NR:        

PLAKAT – DRUK:      PLAKAT – PROJEKT: 

TAK        NIE        TAK     NIE 

 

ILOŚĆ PLAKATÓW: 

KOSZTORYS:                                             PLAKAT – EKSPOZYCJA : 3150,00 zł netto,    3874,50 zł brutto 

                                                                                   PLAKAT DRUK: 875,00 zł netto,       1076,25 zł brutto 

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

                           RAZEM : 4025,00 zł netto,    4950,75 zł brutto 

 

SPOSÓB PŁATNOŚCI:   GOTÓWKA:        PRZELEW:       BARTER %: 

PROJEKT PLAKATU – DOSTARCZENIE MATERIAŁÓW DO DNIA: ……………………………………………………………………………… 

PLAKATY - DOSTARCZENIE DO DNIA: 19.11.2017, do godz. 12.00
 
  

UWAGI: Na stanowisku nr 3, plakat od strony postoju taksówek.. 

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

Zleceniodawca: 
 
 pieczęć i podpis  

      14 dni      Inny warianty 

            X                 --- 

120 cm x 180 cm 

----- TAK 
 

----- 

1,2,3,6,8,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,24,25,27,29,30,32,33,37,38 25 

X ----- X ----- 

25 



 

EKSPOZYCJA PLAKATÓW 120 cm x 180 cm 
NA SŁUPACH W BIELSKU - BIAŁEJ 
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY USŁUGI REKLAMOWEJ               

  
1. Zmiana ekspozycji odbywa się we  wtorki i piątki.  

 
2. Zleceniodawca,  najpóźniej do godz. 12

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”. 
 
4. Zamówienie winno być przesłane faxem, mailem, lub osobiście złożone w formie pisemnej, według wzoru. 
 
5. Plakaty nie mogą w swojej treści naruszać obowiązującego prawa, przedstawiać pornografii, promować przemocy, lub 
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. 
 

 
 
 
 
 

MARTYNA DUŻA, 15.11.2017                               Zleceniodawca: Jerzy Malec 
 pieczęć i podpis 

 
 
 
 
Aktualizacja: 01.10.2017 

 


