
Formularz zamówienia 

 

 

 Zleceniobiorca Zleceniodawca 

Nazwa „Energetyka Wodna” Sp. z o.o.  

Adres Ul. Skrajna 41 a  

Kod, Miejscowość 25-650 Kielce    

NIP 959-195-26-29  

Telefon +48 518 304 194  

E-mail biuro@energetykawodna.info  

 

Przedmiot i specyfikacja zamówienia: 

Lp. Przedmiot zamówienia 
Cena 

z oferty  
[PLN] 

Ilość 
[szt.] 

Wartość 

netto 
[PLN] 

1.  
   

2.  
   

3.  
   

Usługi reklamowe obłożone są 23% podatkiem VAT  
SUMA NETTO PLN  

SUMA BRUTTO PLN  

 

Regulamin 
1. Zleceniodawca zamawiający reklamę, która została przesłana do redakcji „Energetyki Wodnej” oświadcza, że nie naruszył niczyich praw autorskich i ponosi pełną odpowiedzialność karną 

i cywilną za zamieszczone materiały. 

2. Przekazanie redakcji „Energetyki Wodnej” materiału prasowego, rysunków, zdjęć i reklam do druku jest jednoznaczne z udzieleniem przez Zleceniodawcę  bezwarunkowej zgody na ich 

publikację oraz z akceptacją oferty reklamowej. 

3. Zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za podane informacje oraz treść merytoryczną. 

4. Redakcja „Energetyki Wodnej” nie ponosi odpowiedzialności za: 

- zamieszczenie przez Zleceniodawcę treści niezgodnych z prawdą, 

- naruszenie przez Zleceniodawcę  praw i dóbr osób trzecich, 

- różnice powstałe w wyniku konwersji modelu kolorów. 

5. Redakcja „Energetyki Wodnej” zastrzega sobie prawo do: 

- odmowy publikowania materiału, który jest niezgodny z tematyką magazynu, bądź nie został zaakceptowany pod względem merytorycznym przez Radę Programową, 

- modyfikacji, w tym skracania tekstu, 

- wyróżniania fragmentów tekstu, 

- doboru ilustracji i fotografii. 

6. Redakcja „Energetyki Wodnej”  ma prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w kwestii umieszczenia materiałów reklamowych oraz wyboru ich położenia w magazynie. 

7. Zleceniodawca  zobowiązuje się do podania źródeł, z których korzystał podczas pisania artykułu. 

8. W przypadku rezygnacji przez Zleceniodawcę  z publikacji materiałów reklamowych w okresie krótszym niż jeden miesiąc do daty zamknięcia numeru dla reklamodawców, Zleceniodawca 

zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zleceniobiorcy 50% ceny zamówionego materiału reklamowego określonej wraz z terminami dostarczenia materiałów w ofercie reklamowej. 

9. Redakcja „Energetyki Wodnej” w ramach autoryzacji otrzymanych do publikacji materiałów zastrzega sobie prawo do dostarczenia autorom artykułów i reklamodawcom 

następujących elementów wydania w wersji do druku: publikowany artykuł/reklama wraz z sąsiadującymi treściami; na wyraźne życzenie autorów: spis treści, okładka. 

10. Cennik stanowi dla redakcji „Energetyki Wodnej” podstawę do przedstawienia oferty. 

11. Zapłata następować będzie po każdej publikacji reklamy w numerze czasopisma Energetyka Wodna na podstawie wystawionych przez Zleceniobiorcę faktur VAT. W przypadku nie 

uregulowania przez Zleceniodawcę płatności, Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do wstrzymania publikacji reklam w kolejnych numerach czasopismach Energetyka Wodna do czasu 

uregulowania przez Zleceniodawcę wszelkich należności wobec Zleceniobiorcy. 

12. Autorzy artykułów i reklamodawcy otrzymują bezpłatnie jeden egzemplarz wydania, w którym zostały opublikowane ich materiały. 

13. Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego postanowienia. 

 
 
 
 
 
 

……………………………………………  ……………………………………………… 
Data i podpis - Zleceniobiorca  Data i podpis - Zleceniodawca 

 


