
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
KAMPANII BANEROWEJ

Dane Zamawiającego:

Zamawiający lub osoba uprawniona do reprezentowania Zamawiającego:
Imię i nazwisko:  

Adres e-mail do kontaktu:

Tel. kontaktowy:

Fax kontaktowy:

Dane Zamawiającego (w tym do faktury):

Pełna nazwa firmy:

Ulica:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

NIP:

REGON:

KRS:

Parametry zamawianej kampanii banerowej:

Wybrany typ banera:

Serwisy emisji banera:     Rzeszów24.pl 
    Podkarpacie24.pl, P24.pl 
    tvPodkarpacie.pl 
    Jaslo24.pl 
    eSanok.pl 
     Sanok24.pl

  Lesko24.pl
  Brzozow24.pl 
  Ustrzyki24.pl

  

      Czas trwania emisji: od    do  
   
  dodatkowe terminy:
  

Koszt przygotowania 
przygotowania banera:

  Baner przygotowany przez Zamawiającego – koszt 0zł*
  Zamawiam baner u Wykonawcy 

Adres http, do którego 
odsyłać będzie reklama 

po kliknięciu:
Pełny koszt kampanii 

brutto (wraz z kosztem 
przygotowania banera – 

jeśli dotyczy) zgodnie
z cennikiem:

* Baner wykonany zgodnie ze specyfikacją techniczną należy przesłać do Wykonawcy na adres e-mail biuro@p24.pl, nie później
niż 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia kampanii.



Zamawiający  oświadcza,  że  materiały  (w  szczególności  projekt  banera  reklamowego)  przekazane 
Wykonawcy,  tj.  OBSŁUGA MEDIALNA Sp.  z  o.o. z  siedzibą  w  Sanoku  (adres:  38-500  SANOK,  ul. 
Grzegorza  6,  wpisana  do  rejestru  przedsiębiorców  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy,  Wydział  XII 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rzeszowie pod numerem KRS: 433465, NIP: 6871956897, 
REGON: 180887377),  udostępnione przez niego w jakiejkolwiek formie (na nośnikach danych takich jak 
płyty  CD,  DVD,  pamięci  flash,  tzw.  pendrive,  drogą  mailową,  drogą  pocztową,  dostarczając  osobiście)  
stanowią jego własność oraz Zamawiający ma pełne i  wyłączne prawo do dysponowania nimi,  a także 
udostępniania ich w sieci Internet. Zamawiający oświadcza, iż w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią 
względem  OBSŁUGA  MEDIALNA  Sp.  z  o.o.  z  jakimkolwiek  roszczeniem  dotyczącym  pośrednio  lub 
bezpośrednio tych materiałów lub przedmiotowego zamówienia,  Zamawiający obowiązany jest  pokryć w 
całości wszelkie roszczenia z jakimi wystąpią osoby trzecie względem OBSŁUGA MEDIALNA Sp. z o.o. 
niezależnie od kwoty roszczenia i zasadności tego roszczenia, a także niezależnie od podstawy prawnej  
takiego roszczenia.

Zamawiający  oświadcza,  iż  znana  jest  mu  cena  i  miejsce  położenia  zamawianego  banera  w  ramach 
zamawianej  kampanii  banerowej,  w  tym  akceptuje  bez  zastrzeżeń  „Rozkład  miejsc  reklamowych”  oraz 
„Cennik” w treści publikowanej na dzień złożenia niniejszego zamówienia.

Zamawiający oświadcza, iż upoważnia OBSŁUGA MEDIALNA Sp. z o.o. do wystawiania faktur VAT bez jego 
podpisu, a nadto wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT drogą mailową.

Zamawiający oświadcza, iż w przypadku braku terminowego uregulowania przez niego pełnej należności za 
kampanię  reklamową  OBSŁUGA MEDIALNA  Sp.  z  o.o.  ma  prawo  do  jednostronnego  odstąpienia  (ze 
skutkiem natychmiastowym) od umowy na mocy oświadczenia wysłanego do Zamawiającego drogą mailową 
bez konieczności uzyskania potwierdzenia od Zamawiającego przyjęcia tego oświadczania o odstąpieniu, w 
tym do zaprzestania publikacji kampanii reklamowej bez wyznaczenia terminu dodatkowego.

Wypełniony formularz należy wydrukować i przesłać do Wykonawcy faksem (+48 13 46 44 338) lub 
drogą mailową w formie skan’u na adres e-mail biuro@p24.pl. 

Zamawiający oświadcza, iż wraz z wysłaniem niniejszego formularza zamówienia pozostaje związany jego 
treścią względem OBSŁUGA MEDIALNA Sp. z o.o., chyba że OBSŁUGA MEDIALNA Sp. z o.o. w drodze 
informacji  zwrotnej (za pomocą faksu lub drogą mailową) odmówi realizacji  kampanii banerowej w treści 
proponowanej  przez  Zamawiającego,  przy  czym  OBSŁUGA MEDIALNA Sp.  z  o.o.  nie  musi  podawać 
przyczyn  tej  odmowy.  Zamawiający  oświadcza  również,  iż  akceptuje  bez  zastrzeżeń  to,  iż  OBSŁUGA 
MEDIALNA Sp. z  o.o.  będzie  związana niniejszym zamówieniem dopiero z  momentem, kiedy w drodze 
informacji zwrotnej (za pomocą faksu lub drogą mailową) oświadczy w sposób wyraźny o pełnej akceptacji  
złożonego zamówienia.

              

  …………………................................................
Data, pieczęć i własnoręczny podpis Zamawiającego 

(lub jego uprawnionego reprezentanta lub reprezentantów) 

mailto:biuro@p24.pl
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