
Załącznik Nr 3 

DO ZARZĄDZENIA  NR 22/2011 

Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej,  

w sprawie: zasad zamieszczania reklam na stronie 

 internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej  

                   w Jaworznie   

   

 

UMOWA nr ….... /.........r. 
O ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWYCH 

 
 
Zawarta w dniu ………………………….w Jaworznie pomiędzy:  
Miejską Biblioteką Publiczną  z siedzibą w Jaworznie, ul. Rynek Główny 17 
NIP : 632-17-91-020 
reprezentowaną przez : 
Monika Rejdych        – Dyrektor MBP  
 
zwaną dalej „Zleceniobiorcą” 
a 
………………………………………………………………………………………………………………….....
…………………....................................................................................................................................... 
                                                                                                                                   
reprezentowaną przez : 
  
……………………………………………………………………………………………………………………
………................................................................................................................................................... 
 
działającą na podstawie Wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem lub wpis do 
działalności gospodarczej …………………………………………. pod nr……………............................... 
……………………………………………………………………………………………………........................
................................................................................................................................................................. 
NIP : ……………………………………………………………………...  
zwaną/ym  dalej „Zleceniodawcą” 
 
zawarta została umowa o następującej treści : 
 

         §1 
 

1. Przedmiotem umowy jest umieszczenie baneru reklamowego na stronie internetowej Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Jaworznie www.biblioteka.jaw.pl 

2. Materiał przekazany do zamieszczenia na stronie internetowej powinien spełniać warunki specyfikacji 
technicznej przedstawione w regulaminie zamieszczania reklam na stronie internetowej Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Jaworznie (§ 4, pkt. 3). 

3. Treść materiału reklamowego podlega akceptacji Zleceniobiorcy. 
  
 

§2 
 

http://www.biblioteka.jaw.pl/


1. Umowa zostaje zawarta na okres …................. od daty zamieszczenia baneru reklamowego na 
stronie internetowej, tj. od dnia …................. do dnia …............................. 20..... r. 

2. Strony ustalają termin rezygnacji ze zlecenia nie później niż na 10 dni roboczych przed planowanym 
terminem pierwszej emisji reklamy. 

3. Nie dotrzymanie warunków rezygnacji powoduje obciążenie finansowe zleceniodawcy zgodne 
z regulaminem zamieszczania reklam na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Jaworznie (§ 4, pkt.3). 

§3 
 

1. Strony określają, że materiał reklamowy Zleceniodawcy emitowany będzie w cyklach 
…................sekundowych co …............minutę. 

2. Zleceniodawca oświadcza, że jest upoważniony do używania wszelkich znaków, wzorów, nazw 
handlowych oraz informacji zawartych w zamieszczanym banerze reklamowym. 

 
§4 

 
1. Przedmiot umowy nie może być bez zgody Zleceniodawcy przedmiotem użyczenia, ani oddany 

w podnajem. 
2. Przedmiot umowy nie może być usunięty bez zgody Zleceniodawcy, wyjątek stanowi § 3, pkt. 1-3 

regulaminu zamieszczania reklam na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie. 
3. Zleceniodawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia jeżeli z przyczyn technicznych nie będzie 

możliwe wyemitowanie reklamy w określonym czasie. W takiej sytuacji materiał reklamowy zostanie 
wyemitowany w terminie późniejszym, po uzgodnieniu ze Zleceniodawcą, bez dodatkowych opłat. 

 
§5 

 
1. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy za realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 umowy 

oświadczenie usług reklamowych, będzie liczone wg cennika Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Jaworznie + VAT (Załącznik nr 1 do Regulaminu zamieszczania reklam na stronie internetowej 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5, pkt. 1 umowy o świadczenie usług reklamowych 
Zleceniodawca  zobowiązany jest zapłacić w terminie określonym na dokumencie sprzedaży. 

3. Niedotrzymanie przez Zleceniodawcę terminu płatności wynagrodzenia, o którym mowa w § 5, pkt. 1 
umowy o świadczenie usług reklamowych jest równoznaczne z rezygnacją ze zlecenia na zasadach 
określonych w § 4 ust. 3, pkt. 6 regulaminu zamieszczania reklam na stronie internetowej Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Jaworznie. 

 
§6 

 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej i podpisania przez obie 
strony. 
 

§7 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§8 
 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 

 

  Zleceniobiorca      Zleceniodawca 


