ZAMÓWIENIE ZEWNĘTRZNE
na ramki

Numer zamówienia
Data wystawienia zamówienia

1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO
1.1. NAZWA FIRMY
1.2. ADRES
1.3. NIP
1.4. nr KRS/REGON.
2. WYKONAWCA
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. ul. Morska 350A, 81-002 Gdynia,
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy GdańskPółnoc w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000076705, NIP 958-13-70-512,
Regon 192488478, kapitał Zakładowy 168 389 000,00 zł
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamieszczenie plakatów reklamowych/informacyjnych w ramkach umieszczonych w wagonach
PKP SKM o wymiarach 411 mm x 588 mm (8 mm margines) - w pionie:
ilość -

sztuk/m-c lub 2 tyg. *

Podmiana plakatów w trakcie kampanii

(raz w miesiącu)

Cena jednostkowa – 120,00 zł netto/ szt./m-c (powiększona o właściwą stawkę VAT) w okresie V-IX,
Cena jednostkowa – 90,00 zł netto/ szt./m-c (powiększona o właściwą stawkę VAT) w okresie I-IV oraz X-XII,
Cena jednostkowa – 60,00 zł netto/ szt./2 tyg. (powiększona o właściwą stawkę VAT) w okresie I-IV oraz X-XII,
Cena jednostkowa – 5,00 zł netto/ szt. (powiększona o właściwą stawkę 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. koszt zamówienia miesięczny/2 tygodniowy w zł netto
powiększony o właściwą stawkę VAT 23% =
(W okresie maj-wrzesień ramki sprzedawane są tylko na okres całego
miesiąca)
4.3. koszt zamówienia całkowity w zł netto powiększony o właściwą
stawkę VAT 23% =
4.4. termin płatności: 14 dni od daty wystawienia faktury. (Nowy kontrahent dokonuje płatności
z góry za zamówienie)
4.5. dane osoby do kontaktu odpowiedzialnej za zamówienie ze strony Zamawiającego:
IMIĘ I NAZWISKO
NR TELEFONU

PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. F-061-18-00

ADRES E-MAIL

Strona 1 z 2

5. 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.

6. OŚWIADCZENIA I PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ DO ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA
6.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 4 maja 2016 r.,
s. 1):
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;
2. Inspektorem ochrony danych w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. jest Pani Agnieszka
Tokarska, daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. 58 721 29 69;
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia art. 6 ust. 1 lit. b w/w
Rozporządzenia;
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnione organy kontrolne;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane po czasie zakończenia zamówienia będą
przechowywane przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla PKP Szybka Kolej
Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. uzgodnionym w porozumieniu z Dyrektorem Archiwum Państwowego w
Gdańsku;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza w/w Rozporządzenia;
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji zamówienia;
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu.
Z powyższym zapoznałem się
……………………………………..
(data i podpis własnoręczny)

6.2. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przesłanie faktury w 1 egzemplarzu (zaznaczyć
właściwe pole)

□ drogą elektroniczną w formacie .pdf na adres e-mail
( Informujemy, że e-faktury wysyłane są z adresu mailowego:
e.faktura@skm.pkp.pl)

□ drogą pocztową listem ekonomicznym na adres

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia zamówienia wraz z pieczątką zamawiającego

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

*niepotrzebne skreślić
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