Umowa
na zamieszczenie płatnej reklamy/ogłoszenia na stronie internetowej JSM
zawarta w dniu ....................................... w Jeleniej Górze,
pomiędzy:
Jeleniogórską Spółdzielnią Mieszkaniową z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Różyckiego 19,
reprezentowaną przez:

Prezesa Zarządu JSM
Zastępcę Prezesa Zarządu

- Mirosława Garbowskiego
- Mariana Szczęśniaka

będącą płatnikiem podatku VAT o nr NIP:
zwaną w treści umowy

611-020-31-50
Zleceniobiorcą

………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
(imię i nazwisko /nazwa działalności gospodarczej/nazwa instytucji, firmy)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

NIP:

………………………………………………………..

KRS:

………………………………………………………..

telefon kontaktowy i/lub adres mailowy ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym(ą) w treści umowy Zleceniodawcą
§1
1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy umieszczenie na stronie internetowej JSM baneru
reklamowego w formacie pliku określonym w regulaminie.
2.
a)
b)
c)
d)

Warunki umieszczenia reklamy/ogłoszenia.
termin opublikowania baneru: …………………………………………………………………………...................................
cena (zgodnie z regulaminem) 100 zł + 23% VAT za miesiąc emisji
przekierowanie na stronę Zleceniodawcy …………………………………………………………………………….............
inne: …………………………………………………………………………………………………………….................................................
§2

1. Zleceniodawca zobowiązuje się:
a) do dostarczenia materiału do publikacji w terminie do 14 dni od daty złożenia zlecenia,
b) do dokonania wpłaty za realizację zlecenia, według zasad ustalonych w regulaminie,
przelewem na konto JSM:

PKO Bank Polski S.A. Jelenia Góra

91 1020 2124 0000 8702 0006 8676

2. Zleceniodawca uiści kwotę w wysokości: 100 zł + 23% VAT za miesiąc emisji
tj. …………………………… zł netto za cały okres emisji + 23% VAT ……………………….. (słownie:
………………………………………………………………………………………………………………………………………….)
3. Należność, o której mowa w ust.2 płatna jest w terminie do ……………………………………………
4. Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu
Zleceniodawcy.
5. Warunkiem zamieszczenia reklamy/ogłoszenia jest zapłata należności określonej w ust.2
w terminie określonym w ust.3.
§3
Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem publikowania ogłoszeń na stronie
internetowej JSM i akceptuje go.

§4
1. W kwestiach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne
obowiązujące przepisy.
2. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla Zleceniobiorcy.
3. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze
Stron.

Zleceniodawca
(podpis, pieczątka)

Zleceniobiorca
(podpis, pieczątka)

