
TWORZENIE TEKSTÓW PROMOCYJNYCH 
TWORZENIE HASEŁ REKLAMOWYCH 
ZAMÓWIENIE - WZÓR 

 
ZLECENIODAWCA – NAZWA: RESTAURACJA „BALANGA” 

OSOBA ZLECAJĄCA: BRONISŁAW KORDETZKI                            STANOWISKO: WŁAŚCICIEL 

ADRES: 48 – 884 BŁAWATKI, ul. Pod Górkę 10                                                                       NIP: 44-870-780-20 

TEL./FAX:    99/ 249 33 02                               E-MAIL: info@balanga.eu                          WWW: BALANGA-RESTAURANT.PL 

OSOBA – KONTAKT: B. KORDETZKI                TEL./MOBILE: +48 668 99 88 17                    E-MAIL: kordetzki@gmail.eu 

 

TEKST – ILOŚĆ:   HASŁO – ILOŚĆ: 

MATERIAŁY POMOCNICZE: 
DOSTARCZENIE:   OPIS: 

do dnia: katalog z poprzednich lat z zaznaczonymi kwestiami do tekstu, dane 

bezpośrednio: statystyczne, jadłospisy, bezpośrednio: wywiad z szefem (historia restauracji, 

 zamierzenia, sposób przyrządzania potraw, piwnica win…) 

e-mail:  

inne:  

AUTORYZACJA :                   DOSTARCZENIE DO DNIA:            AKCEPTACJA DO DNIA:  

 

KOSZTORYS: TEKSTY – OGÓŁEM: 1500,00 zł netto , 1845,00 zł brutto 

  HASŁA - OGÓŁEM:    300,00 zł netto ,   369,00 zł brutto 

  RAZEM:    1.800 zł netto , 2.214,00 zł brutto 

 

SPOSÓB PŁATNOŚCI:                 GOTÓWKA:  PRZELEW:     BARTER %: 

UWAGI: niewykluczone tłumaczenie tekstów zamówionych na języki: angielski i rosyjski – decyzja po autoryzacji tekstów w 

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

 
 
Zleceniodawca: 

 pieczęć i podpis 

20.02.2012 

TAK 

TAK 

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

10.03.2012 15.03.2012 

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

10 3 

mailto:info@balanga.eu
mailto:kordetzki@gmail.eu


TEKST PROMOCYJNY  HASŁO REKLAMOWE 
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY USŁUGI REKLAMOWEJ 
 

 

1. Zleceniodawca zobowiązuje się zorganizować spotkanie konsultacyjne z przedstawicielem Centrum Promocji i Reklamy „Contract”, 
podczas którego przedstawi przeznaczenie i cel jaki mają spełnić opracowane teksty lub hasła reklamowe. Zleceniodawca dostarczy 
również, w razie potrzeby, materiały pomocnicze i przekaże informacje niezbędne do wykonania zlecenia. Termin wykonania 
zlecenia biegnie począwszy od dnia, w którym nastąpiło spotkanie konsultacyjne / zawarcie umowy.  
 

2. Zleceniobiorca przedstawi tekst promocyjny do autoryzacji a w przypadku hasła reklamowego co najmniej dwa hasła do wyboru. 
Zleceniodawca ma prawo do wniesienia poprawek i uwag w tekście promocyjnych oraz odrzucenia hasła reklamowego, które 
następuje w formie pisemnej. W przypadku odrzucenia hasła reklamowego Zleceniodawca nie ma prawa korzystania 
z przedstawionego sloganu chociażby w przybliżonej formie i / lub treści pod rygorem roszczeń odszkodowawczych z tytułu 
naruszenia praw autorskich.  
 

3. W przypadku akceptacji tekstu promocyjnego lub hasła reklamowego oraz dokonaniu zapłaty w wymaganej wysokości, 
Zleceniodawca nabywa do wykonanego przedmiotu zamówienia  prawa autorskie i może przedmiotem tym swobodnie dysponować.  

 

4. Zleceniobiorca oświadcza, że tekst promocyjny lub hasło reklamowe jest oryginalnym dziełem, nie obciążonym prawami autorskimi 
osób trzecich. 

 

5. W przypadku dostarczenia przez Zleceniodawcę materiału pomocniczego do zredagowania tekstu promocyjnego, którego treść jest 

niezgodna z obowiązującym prawem, normami etycznymi lub narusza prawa autorskie osób trzecich, Centrum Promocji i Reklamy 

„Contract” może odmówić wykonania zlecenia. 

 

6. Odebranie przedmiotu zamówienia następuje w formie pisemnej. 
 

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, opieczętowanego i podpisanego przez Zleceniobiorcę. 

 

8. Zleceniodawca wyraża zgodę na umieszczenie jego adresu mailowego w bazie mailowej CONTRACT oraz na przysyłanie 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.  W sprawach dotyczących niniejszego zlecenia zastosowanie mają odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.   

 

11. 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. 

 

12. 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.  

 

 

 
 
 

      BŁAWATKI, 15.01.2012                                                                        Zleceniodawca:   Bronisław Kordetzki                   
 pieczęć i podpis 

 
Aktualizacja: 01.09.2017 


