
FOTOGRAFIA REKLAMOWA 
ZAMÓWIENIE 

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

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

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

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

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

FOTOGRAFIA  FOTOREPORTAŻ 

OSOBA - ILOŚĆ WYDARZENIE:  ...................................................................................................  

OBIEKT - ILOŚĆ MIEJSCE: ............................................................................................................  

PRODUKT - ILOŚĆ DATA:  ................................................................................................................  

OPIS:  ................................................................................................................................................................................................  

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

WYMAGANIA TECHNICZNE – PRZEZNACZENIE MATERIAŁU FOTOGRAFICZNEGO: 

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

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

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

WYKONANIE – TERMIN  DOSTARCZENIE - TERMIN  

KOSZTORYS: FOTOGRAFIA: ............................... zł netto, .......................................... zł brutto 

 FOTOREPORTAŻ: ............................... zł netto, .......................................... zł brutto 

 INNE KOSZTY:  .............................. zł netto,  ......................................... zł brutto 

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

 

SPOSÓB PŁATNOŚCI:                 GOTÓWKA:  PRZELEW:     BARTER %: 

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

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

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

 
  
 Zleceniodawca: 

 pieczęć i podpis 

   

 

 

 

  



FOTOGRAFIA REKLAMOWA 
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY USŁUGI REKLAMOWEJ 
 
1. Zamawiający zobowiązuje się do przygotowania odpowiednich warunków umożliwiających wykonanie zamówienia przez 
Zleceniobiorcę, w szczególności: udostępnienia osoby, obiektu lub produktu w umówionym terminie, umożliwienia swobodnego 
dostępu do obiektu lub produktu, umożliwienia w razie potrzeby korzystania z energii elektrycznej, zapewnienia bezpieczeństwa 
podczas wykonywania zlecenia w zakresie wymaganym w obiekcie lub w kontakcie z danym produktem. 
 
2. W przypadku znaczących opóźnień co do realizacji zamówienia w ustalonym terminie, wynikających w działania lub zaniechania 
dotyczących Zamawiającego, zapłaci on Centrum Promocji i Reklamy „Contract” dodatkowo za gotowość do wykonania zamówienia. 
Powyższą kwotę strony uzgodnią przyjmując zasadę proporcjonalności w stosunku do wcześniejszych uzgodnień. 
 
3. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub warunków niezależnych od Zleceniobiorcy, 
a uniemożliwiających należyte wykonanie zamówienia, Centrum Promocji i Reklamy „Contract” ma prawo odstąpić od wykonania 
zamówienia w uzgodnionym terminie i zaproponować termin zastępczy, który Zamawiający zaakceptuje. W przypadku nieuzgodnienia 
terminu zastępczego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, zapłaci on koszta manipulacyjne w wysokości 20% uzgodnionej 
kwoty brutto do 14 dni, na podstawie wystawionej faktury VAT. 
 
4. Zamawiający określi w zamówieniu precyzyjnie cel zamówienia, tzn. do czego wykonany materiał fotograficzny będzie wykorzystany, 
tak aby Zleceniobiorca mógł wykonać zlecenie z uwzględnieniem odpowiednich warunków technicznych.  
 
5. Centrum Promocji i Reklamy „Contract” może pobrać od Zamawiającego zaliczkę jeżeli usługa będzie wykonywana w kilku sesjach / 
terminach lub kwota za usługę przekroczy 1000 zł netto. 
 
6. Strony dopuszczają możliwość zapewnienia Zleceniobiorcy wyżywienia i/lub noclegu przez Zamawiającego jeżeli usprawni to 
wykonanie zamówienia oraz będzie związane z jego specyfiką. 
 
7. Prawa autorskie przechodzą na Zamawiającego jedynie po uregulowaniu przez niego wszelkich należności oraz w zakresie 
uzgodnionym z Centrum Promocji i Reklamy „Contract” w formie pisemnej. Jednocześnie Centrum Promocji i Reklamy „Contract” nie 
ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób uwidocznionych na fotografiach oraz praw autorskich związanych 
z obiektem, produktem, marką, znakiem towarowym, itp. Centrum Promocji i Reklamy działając w dobrej wierze, w sposób 
dorozumiany przyjmuje, że wszelkimi wymaganymi i pozwoleniami w tym zakresie dysponuje Zamawiający i odpowiada on prawnie 
wobec osób trzecich w przypadku naruszenia ich praw. 

 
8.  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. 
 
9. 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. 
 
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. 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.  

 
 
 
 
 

 _________________________________________  Zleceniodawca:  _______________________________________  
miejscowość i data  pieczęć i podpis 

Aktualizacja: 01.09.2017 

 


