ZAMÓWIENIE ZEWNĘTRZNE na ramki
Numer zamówienia ……………………………….
Data wystawienia zamówienia …………………..
1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO
1.1 NAZWA FIRMY –
1.2. ADRES –
1.3. NIP –
1.4. KRS/ wpis do ew. dział gosp. –
2. WYKONAWCA
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350 a,
zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w
Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000076705, NIP 958-13-70-512, Regon
192488478, kapitał Zakładowy 161 719 000,00 zł

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Zamieszczenie plakatów reklamowych/ informacyjnych w ramkach umieszczonych w wagonach
SKM o wymiarach 411 mm x 588mm (8 mm margines) - w pionie
Ilość - …..…… sztuk/ m-c lub 2 tyg.*
Podmiana plakatów w trakcie kampanii …….. (raz w miesiącu).
Cena jednostkowa – 100,00 zł netto/szt./m-c (powiększone o 23% VAT) w okresie V - IX
Cena jednostkowa – 80,00 zł netto/szt./m-c (powiększone o 23% VAT) w okresie I-IV oraz X-XII
Cena jednostkowa – 50,00 zł netto/szt./2 tyg.(powiększone o 23% VAT) w okresie I-IV oraz X-XII
Cena jednostkowa – 5,00 zł netto/szt. (powiększone o 23% VAT) podmiana plakatów w trakcie
trwania kampanii
Termin realizacji od ……………………… do ……………………….
4. INNE ISTOTNE ELEMENTY ZAMÓWIENIA
4.1. data dostawy materiałów reklamowych przez zamawiającego: ……………………………
(plakaty powinny być dostarczone do siedziby SKM na 3 dni robocze przed datą ekspozycji.
UWAGA! Dostarczenie plakatów w późniejszym terminie niż wyżej wiąże się z opóźnieniem w ich
montażu w ramkach bez zmian w zakresie terminu końcowego realizacji oraz łącznej ceny zamówienia.)

4.2. termin płatności: 14 dni od daty wystawienia faktury.
4.3. koszt zamówienia miesięczny/ 2 tygodniowy w zł netto + VAT =
( W okresie maj – wrzesień ramki sprzedawane są tylko na okres całego miesiąca.)
4.4 koszt zamówienia całkowity w zł netto + VAT =
4.5. dane osoby do kontaktu odpowiedzialnej za zamówienie ze strony Zamawiającego:
Imię i Nazwisko –
nr telefonu –
adres e-mail –
4.6. Fakturę w 1 egzemplarzu nadesłać do:
………………………………………………………………………………………………………………
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5. TERMIN PŁATNOŚCI – 14 DNI OD DATY WYSTAWIENIA FAKTURY.
(Nowy Kontrahent dokonuje płatności z góry za zamówienie.)

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Plakaty przyjmowane są tylko na najbliższy termin ekspozycji. Przy kolejnych kampaniach
plakaty przyjmowane są w późniejszym terminie z zachowaniem 3 dni roboczych.
Nie dostarczenie materiałów reklamowych./ informacyjnych przez Zamawiającego do dnia
planowanego rozpoczęcia ekspozycji wiąże się z automatycznym anulowaniem zamówienia.
Wykonawca w tym momencie zarezerwowane nośniki reklamowe ma prawo wykorzystać dalej
na własny użytek.
7. PODPISY OSÓB UPRAWNIONYCH DO SKŁADANIA ZAMÓWIENIA
Imię Nazwisko osoby upoważnionej zgodnie z KRS do podpisywania dokumentów

- zajmowane stanowisko w pracy

- pieczątka Firmy Zamawiającego

W PRZYPADKU ZWŁOKI W UREGULOWANIU NALEŻNOSĆI W TERMINIE OKREŚLONYM POWYŻEJ, PKP
SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O. ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO NALICZENIA
ODSETEK USTAWOWYCH.
NIENALEŻYTE WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ UMOWNYCH, W TYM PRZEKROCZENIE UMOWNEGO TERMINU
PŁATNOŚCI POWYŻEJ 90 DNI MOŻE SKUTKOWAĆ WPISEM DO „REJESTRU NIERZETELNYCH
KONTRAHENTÓW SPÓŁEK GRUPY PKP”.

* nie potrzebne skreślić
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