
 

 

……………………………………………. 
(Miejscowość, data) 

ZAMÓWIENIE 
 
Na zamieszczenie reklamy/ogłoszenia/materiału promocyjnego w bezpłatnej gazecie „CZAS NA OPOLE”, 

wydawanej przez Zakład Komunalny  Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69. 
 
ZAMAWIAJĄCY: (imię, nazwisko/nazwa firmy/instytucji)......................................................................................... 

.................................................................................................................. (kod pocztowy) ............................ 

(miejscowość) ........................................................... (ulica) ............................................................................ 

............................ (nr domu) ................................................ (tel. kontaktowy) ...................................... (imię i 

nazwisko osoby upoważnionej ze strony Zamawiającego do podpisania zamówienia) ...............................................................  

 

Liczba modułów 
zgodna   

z cennikiem 

Data publikacji Cena netto zgodna 
z cennikiem 

Rabat Cena netto po 
rabacie 

     
     
     
     
     
                                                                                                                                         RAZEM netto 
 

  

                                                                                                                                         podatek VAT  
                                                                                                                                         RAZEM brutto  
 
□ Powyższą kwotę wynikającą z wartości zamówienia Zamawiający zobowiązuje się wpłacić w terminie 14 dni od podpisania 
niniejszego zamówienia na podstawie faktury wystawionej przez Wydawcę  
□ Gotową do publikacji reklamę odebrał przedstawiciel Wydawcy w momencie podpisywania niniejszego zamówienia  
□ Gotową do publikacji reklamę Zamawiający dostarczy Wydawcy nie później niż 5 dni przed planowanym wydaniem gazety 
osobiście lub na adres mail: redakcja@zk.opole.pl 
□ Zamawiający przekazał materiały do wykonania reklamy przez Wydawcę za dodatkową opłatą  
□ Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wydawcy materiały potrzebne do opracowania reklamy do dnia.............. (nie później 
niż 10dni roboczych przed oddaniem gazety do druku) 
□ Zamawiający dokona akceptacji reklamy wykonanej przez Wydawcę i zgadza się na wysłanie projektu drogą elektroniczną na 
adres................................................ 
□ Zamawiający prosi o dostarczenie wydruku projektu reklamy i zaakceptuje ją na warunkach opisanych w załączniku do 
zamówienie 
□ Zamawiający zapoznał się z Ogólnymi Zasadami Publikacji reklam w bezpłatnej gazecie „Czas na Opole” 
□ Zostałem poinformowany, że: Administratorem danych osobowych podanych w związku z niniejszym zamówieniem jest 
Zakład Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Podmiejska 69 (45-574). Dane te będą przetwarzane w celu realizacji i 
rozliczenia zamówienia. 



 

 

 
 

Upoważniam Wydawcę „Czas na Opole” – Zakład Komunalny Sp. z o.o. ,  
45-574 Opole, ul. Podmiejska 69, NIP: 7541351921 

do wystawienia faktury VAT. 
Proszę o wystawienie faktury VAT na następujące dane: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

     

        ………………………………………………………….       …………………………………………… 
PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE     ZAMAWIAJĄCY  

 

 

 

Skan wypełnionego i podpisanego  
zamówienia wraz z załącznikiem 

wystarczy wysłać mailem na adres 

redakcja@zk.opole.pl 

 

 

 

 

 

 


