
ARTYKUŁ PROMOCYJNY „PREZENTACJE” 
PUBLIKACJA: „Kronika Beskidzka” 
 
UMOWA – ZLECENIE 
zawarta w ............................................... , dnia:  .................................... , pomiędzy: 
 ....................................................................................................................................................  NIP:  ............................................  
z siedzibą w  ......................................................................................................................................................................................  
reprezentowanym(ą)  przez:  ................................................................. , stanowisko: ....................................................................  
zwanym(ą) dalej Zleceniodawcą  
a 
Centrum Promocji i Reklamy  "Contract" z siedzibą w  Bielsku-Białej, Plac Świętego Mikołaja 5, reprezentowanym przez  
Mirosława Bochenka  - właściciela, NIP: 641-001-29-97, REGON 243321256, zwanym dalej Zleceniobiorcą. 
 

§ 1 
Umowa określa warunki publikacji prasowego artykułu promocyjnego w cyklu PREZENTACJE w części dotyczącej Zleceniodawcy 
oraz zobowiązania dotyczące prawidłowego wykonania zlecenia przez Zleceniobiorcę. 
 

§ 2 
1. Zleceniodawca zobowiązany jest dostarczyć przedstawicielowi Zleceniobiorcy wszelkie materiały potrzebne do przygotowania 
artykułu jak również udzielić informacji, które w artykule mają być ujęte. Treść artykułu powinna być dostarczona osobiście 
przedstawicielowi Centrum, ewentualnie za pośrednictwem fax-u lub e-maila do siedziby Zleceniobiorcy w terminie określonym 
w uwagach końcowych  niniejszej umowy. Nie dostarczenie tekstu w w/w terminie z przyczyn dotyczących Zleceniodawcy, nie 
zwalnia od opłaty za jego publikację. 
2. Zleceniodawca  może sam przygotować treść artykułu, z uwzględnieniem jednak obwarowań wynikających z umowy, 
a mianowicie: 
a)  ilość materiału składającego się na treść artykułu uwzględnia powierzchnię zakupionego modułu, 
b)  tekst sporządzony jest w trzeciej osobie wg wymogów języka polskiego, 
c)  treść nie narusza zasad prawa i obyczajności obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej oraz nie zawiera treści politycznych. 
Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do dokonania zmian stylistycznych w tekście lub w przypadku  naruszenia pkt. a – 
zmniejszenia objętości treści artykułu. 
 

§ 3 
Zleceniodawca może żądać dokonania autoryzacji tekstu opracowanego przez Zleceniobiorcę, jednakże zobowiązuje się dokonać 
niezbędnej korekty, jak również powiadomić Zleceniobiorcę fax-em lub e-mailem o dokonanych zmianach nie później niż w ciągu 
24 (dwudziestu czterech) godzin od chwili dostarczenia tekstu do autoryzacji. Tekst autoryzowany powinien być podpisany przez 
osobę zawierającą niniejszą umowę lub osobę do w/w działań pełnomocną. Nie dostarczenie tekstu w terminie określonym 
wyżej Zleceniobiorca będzie rozumiał jako akceptację w całości tekstu posłanego do autoryzacji. 
 

§ 4 
Wszelkie reklamacje dotyczące wykonania lub zaniechania wykonania zlecenia określonego niniejszą umową Zleceniodawca 
przedłoży Zleceniobiorcy na piśmie najpóźniej 14 dni po ukazaniu się publikacji artykułu promocyjnego, w którym Zleceniodawca 
brał lub miał brać udział. 
 

§ 5 
Zleceniodawca w dniu zawarcia niniejszej umowy podpisze fakturę VAT przedstawioną do podpisu przez Zleceniobiorcę, 
uwzględniającą kwotę zapłaty za wykonanie zlecenia wg aktualnie obowiązującego cennika. Zleceniodawca może, za zgodą 
Zleceniobiorcy, zobowiązać się w uwagach końcowych  niniejszej umowy do podpisania i akceptacji faktury w terminie 
późniejszym, jednakże zobowiązanie powyższe powinno określać: rodzaj zakupionego modułu, termin podpisania i akceptacji 
faktury oraz kwotę brutto, jaką winna zawierać faktura. 
 

§ 6 
1. Zleceniodawca   zapłaci  za  wykonanie  zlecenia   gotówką   do  rąk  upoważnionego    pracownika  Zleceniobiorcy  tylko  
w przypadku gdy legitymuje się on  ważnym  pisemnym upoważnieniem imiennym zawierającym klauzulę zawierającą  zgodę  
Zleceniobiorcy  na pobieranie przez niego gotówki. 
2. W przypadku zapłaty części lub całej kwoty przelewem, Zleceniodawca  zobowiązuje się bezwzględnie do dokonania przelewu 
w taki sposób, iż w/w należność zostanie wykazana na rachunku bankowym Zleceniobiorcy najpóźniej w dniu określonym 
w fakturze VAT. 
3. W przypadku zastrzeżenia przez Zleceniodawcę  w uwagach  końcowych, iż zapłata 50% lub 100% kwoty nastąpi po 
autoryzacji tekstu, polecenie dokonania przelewu winno nastąpić w przeciągu 24 godzin od chwili otrzymania tekstu do 
autoryzacji t.j. niezwłocznie po jej dokonaniu. 
4. W innym przypadku jak również w przypadku nie dokonania wpłaty w terminie określonym w § 6 pkt 2 i pkt 3 Zleceniodawca 
otrzyma w terminie do 7 dni wezwanie do przesłania faxem lub e-mailem potwierdzenia dokonania wpłaty. W przypadku dalszej 



zwłoki Zleceniodawca otrzyma ostateczne wezwanie do zapłaty, a w przypadku dalszego uchylania się od zapłaty powiadomienie 
pisemne informujące o terminie  złożenia  przeciwko niemu  pozwu cywilnego (postępowanie nakazowe). 
5. Termin zapłaty określony w fakturze zobowiązuje Zleceniodawcę w pierwszej kolejności. 
 

§ 7 
W przypadku  innym niż określony  w  § 6 pkt 2 lub pkt 3,  Zleceniodawca uzna odsetki ustawowe określone w wezwaniu 
ostatecznym  do zapłaty lub nocie odsetkowej przesłanej  Zleceniodawcy. 
 

§ 8 
1. W przypadku wycofania przez Zleceniodawcę zlecenia przed jego publikacją z przyczyn innych niż oczywiście zawinione  
przez Zleceniobiorcę, kwota należna lub podlegająca  zwrotowi ulega pomniejszeniu do wysokości  25% kwoty brutto. 
2. W przypadku wycofania przez Zleceniodawcę zlecenia po terminie złożenia przez Zleceniobiorcę materiałów do druku (tj. 
w terminie późniejszym niż 14 dni przed datą publikacji), Zleceniodawca zapłaci 100 % należnej kwoty. 
 

§ 9 
Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Za formę 
pisemną strony uważają również fax lub e-mail, opatrzony pieczęcią oraz podpisem osoby pełnomocnej do działania w zakresie  
niniejszej umowy. 
 

§ 10 
W sprawach spornych strony będą dążyły do ich rozwiązania w trybie polubownym. 
 

§ 11 
Za sąd właściwy do rozstrzygania spraw spornych strony uznają Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej. 
 

§ 12 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu  cywilnego. 
 

§ 13 
Umowa jest ważna od dnia jej podpisania przez strony do dnia, w którym strony zaspokoją w całości wzajemne roszczenia. 
 

§ 14 
Uwagi  końcowe : 

1.  Ostateczny termin dostarczenia materiałów przez Zleceniodawcę: ................................................................................................. 

2.  Roboczy tytuł  publikacji  w ”Kronice Beskidzkiej”: ............................................................................................................................ 

3.  Inne  zastrzeżenia  i  uwagi  dotyczące  publikacji: ............................................................................................................................ 

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

§ 15 

Umowę  sporządzono  w dwóch  jednobrzmiących   egzemplarzach, po   jednym   dla    Zleceniodawcy  i  Zleceniobiorcy. 

 

PODPISY   I  PIECZĘCIE  STRON : 

 

 
 
 
 
Zleceniodawca __________________________________  Zleceniobiorca:  _______________________________________  

pieczęć i podpis pieczęć i podpis 
 
Aktualizacja: 14.08.2013 

 

 
 

KOD PRACOWNIKA CENTRUM 
UPOWAŻNIONEGO DO PODPISANIA UMOWY NA PODSTAWIE WAŻNEGO UPOWAŻNIENIA IMIENNEGO DO PRZEDSTAWIENIA NA ŻĄDANIE. 


