
 

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

USŁUGI POLIGRAFICZNE 

DRUKARNIA 
ZAMÓWIENIE      WZÓR 

ZLECENIODAWCA – NAZWA:  „KARRAMBA”  Spółka Jawna 

OSOBA ZLECAJĄCA:  Euzebiusz Skorupka             STANOWISKO:  wicedyrektor ds. handlowych 

ADRES:  99 – 111 KARTKI BLADE                            NIP: 894-984-88-66 

TEL./FAX:   72/ 4448812                                         E-MAIL: euskor@onet.pl                                WWW: karramba.com.pl 

OSOBA – KONTAKT:  Maria Wścibska                   TEL./MOBILE: +48 993 333 999                    E-MAIL: mawsc@onet.pl 

DRUK - RODZAJ: 

PLAKAT FOLDER TECZKA NAKLEJKA GAZETA KSIĄŻKA OPAKOWANIE INNE - NAZWA 

X          -          -         -          -          -              -                    - 

INFORMACJE TECHNICZNE: 

FORMAT: B2                        WYSOKOŚD: 70 cm  x  SZEROKOŚD:  50 cm       ILOŚD STRON:  1  

PAPIER – RODZAJ:  KREDA BŁYSK           GRAMATURA:  135 g                        LAKIEROWANIE:  NIE  

FULL COLOR: TAK                                     CZERO - BIEL: NIE                               NAKŁAD: 200 sztuk 

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE: projekt prześle mailem firma „CYT – CYT” s.c. z Radomia. 

 

TERMIN REALIZACJI: 

  

PROJEKT:        TRANSPORT:  

             WŁASNY             CONTRACT                 WŁASNY              CONTRACT 
 

KOSZTORYS:                                DRUK – PLAKAT 1:      430,00 zł netto , 528,90 zł brutto 

   

                     RAZEM : 430,00 zł netto , 528,90 zł brutto 

 

SPOSÓB PŁATNOŚCI:  GOTÓWKA: -------       PRZELEW: X      BARTER %: ------- 

MATERIAŁY PRZYGOTOWAWCZE: Projekt prześlemy mailem jutro tj. 05.01,do godz. 12.00. 

UWAGI: Proszę o przedstawienie propozycji współpracy długoterminowej 10 x B2 200 sztuk, 2 druki/ miesiąc. 

Upoważniam Centrum Promocji i Reklamy „CONTRACT”  

do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.      

                                                                          Zleceniodawca:          EUZEBIUSZ SKORUPKA 

pieczęd i podpis  

                      12.01.2016 

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



USŁUGI POLIGRAFICZNE – DRUKARNIA 
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY USŁUGI REKLAMOWEJ 
 
1. Zlecenie druku lub innej usługi poligraficznej przyjmowane jest na podstawie zamówienia wypełnionego według wzoru  
i dostarczonego do Centrum Promocji i Reklamy „Contract” osobiście, faxem lub drogą elektroniczną.  
  
2. Realizacja świadczenia może nastąpid jeżeli Zlecający w zamówieniu jednoznacznie: a) dostarczył wg określonych wymagao 
technicznych lub zatwierdził przesłany do akceptacji projekt: b) określił niezbędne parametry, dane techniczne, rodzaj 
materiału oraz dodatkowe wymagania dotyczące usługi: c) zaakceptował cenę oraz termin i formę płatności: d) prawidłowo 
uiścił zaliczkę, jeżeli jest wymagana: e) dostarczył niezbędne dane dotyczące Zlecającego. 
 
3. W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Zleceniobiorcy, a dotyczących  terminu realizacji zamówienia,  
Centrum Promocji i Reklamy „Contract” zastrzega sobie prawo ustalenia terminu zastępczego dla wykonania zamówienia. Jeżeli 
termin zastępczy nie będzie zaakceptowany przez Zamawiającego, Centrum Promocji i Reklamy „Contract” zwróci pobraną 
tytułem zapłaty kwotę w wysokości odpowiedniej co do niewykonanej usługi, bez prawa do roszczeo odszkodowawczych ze 
strony Zamawiającego. 

 
4. Zamawiający oświadcza, że materiały  przeznaczone do realizacji zamówienia nie są obciążone prawami osób trzecich, 
w szczególności prawami autorskimi, które mogłyby byd naruszone poprzez ich upublicznienie.  

 
5. W przypadku dostarczenia przez Zlecającego materiału przeznaczonego do realizacji zamówienia, którego treśd jest 
niezgodna z obowiązującym prawem, normami etycznymi lub narusza prawa autorskie osób trzecich, Centrum Promocji  
i Reklamy „Contract” może odmówid wykonania usługi. 
 
6. Reklamacje Centrum Promocji i Reklamy „Contract” przyjmuje w formie pisemnej, do 7 dni, począwszy od dnia odbioru 
przedmiotu świadczenia usługi. 
 
7. Centrum Promocji i Reklamy „Contract” może pobrad od Zamawiającego zaliczkę jeżeli usługa będzie wykonywana w kilku 
sesjach / terminach lub kwota za usługę przekroczy 500 zł netto. 
 
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 
nastąpid jedynie na podstawie ważnego, pisemnego upoważnienia imiennego, opieczętowanego i  podpisanego przez 
Zleceniobiorcę. 
 
9. W przypadku gdy płatnośd za usługę winna nastąpid przed/ lub w trakcie wykonywania zlecenia, brak zapłaty pełnej kwoty 
upoważnia Zleceniobiorcę do nie rozpoczęcia lub wstrzymania jej realizacji. 
 
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 zamówienia zastosowanie mają odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.   
 
13. Strony zgodnie oświadczają, że będą dążyd 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. Zamówienie jest ważne, począwszy od dnia jego podpisania i może byd 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 i przygotowawcze w wysokości 20 % kwoty brutto określonej  
w zamówieniu oraz koszty w pełnej kwocie należne za realizację chodby części zamówienia jeżeli realizacja już nastąpiła,   
na podstawie wystawionej przez Zleceniobiorcę faktury.  

 
KARTKI BLADE 04.01.2016                                                                                   EUZEBIUSZ SKORUPKA 
………………………………………………..    Zleceniodawca:  ……………………………………………………….  
         miejscowośd i data         pieczęd i podpis 
Aktualizacja: 11.01.2016 


