
Umowa o zamieszczeniu reklamy w portalu internetowym 

Ogólnopolskim Katalogu Organizacji Pożytku Publicznego

www.fundacje.org

                                               Zawarta w dniu....................................20.... r.

Umowę zawiera się pomiędzy:

                                              Właścicielem portalu internetowego www.fundacje.org 

                                                            Firmą:

                                               Humed   Sadłocha Hubert

Adres:                                      25-731   Kielce ul. Słoneczna 23 lokal 87

                                               NIP:       959-039-90-18

                                               Regon:   260025317

Reprezentowany przez:             Właściciela: Hubert Sadłocha

Zwanym dalej Sprzedającym

a 

.................................................................................................................................................

Ulica....................................................Kod.........................Miejscowość.......................................

NIP.............................................................

Telefon.......................................................Faks..........................................................................

E-mail.........................................................

Adres do korespondencji (jeśli jest inny niż powyżej)

reprezentowaną 

przez................................................................................................................................

zwanego (zwaną) dalej ZAMAWIAJĄCYM.

http://www.fundacje.org/
http://www.fundacje.org/


WARUNKI UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest umieszczenie Baneru reklamowego lub Profilu Premium – Prezentacja

w portalu internetowym www.fundacje.org 

2. Zamawiający zgłasza chęć umieszczenia Baneru reklamowego lub Prezentacji na adres e-mail:

hubertsadlocha@fundacje.org lub  fundacje@fundacje.org  określając  przy  tym  proponowany

termin ekspozycji reklamy. W przypadku akceptacji zamówienia, Sprzedający określa kwotowo

wartość należności za usługę i przesyła informację do akceptacji Zamawiającemu.

3. Banery  reklamowe  muszą  być  zaakceptowane  przez  Sprzedającego.  Sprzedający  ma  prawo

odmówić emisji jeśli treści są niezgodne z prawem, propagują przemoc, pornografię, nienawiść

rasową. 

4. Przesyłany  format  pliku  powinien  być  akceptowalny  przez  Sprzedającego.  Za  akceptowalne

formaty Sprzedający  uznaje: jpg, pgn, gif, swf. Zamawiający ma prawo korekty przesłanych

informacji. Banery reklamowe są przygotowywane przez Zamawiającego i przesyłane w postaci

elektronicznej do Sprzedającego. 

5. Sprzedający  ma prawo decyzji, czy pkt nr 3 i 4 zostały spełnione.

6. Zamawiający  oświadcza,  że  jest  upoważniony  do  używania  wszelkich  znaków,  wzorów,  nazw

handlowych oraz informacji zawartych w reklamie. 

7. Maksymalna liczba miesięcy na jaką można zamówić poszczególne usługi wynosi 12.

8. W przypadku  opóźnienia  wpłaty  (zgodnie  z  terminem ustalonym  na  rachunku),  Sprzedający

może odstąpić od umowy.

9. Sprzedający  dokłada  wszelkich  starań  starannego  wykonania  usługi,   nie  bierze  jednak

odpowiedzialności za zmiany danych Zamawiającego powstałe od dnia podpisania umowy oraz

przerwy w dostępie do serwera, nie spowodowane z jego winy np.: klęski żywiołowe, rozruchy

społeczne,  ataki terrorystyczne, cenzurę polityczną i inne wydarzenia na , które nie ma wpływu

Sprzedający. 

10.Zamawiający i Sprzedający oświadczają iż zapoznali się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności

portalu www.fundacje.org , i wnoszą o włączenia ich postanowień w treść tej  umowy.

http://www.fundacje.org/
http://www.fundacje.org/mod/82/t/iP/cPath/10_25
http://www.fundacje.org/mod/82/t/iP/cPath/10_5774
mailto:fundacje@fundacje.org
mailto:hubertsadlocha@fundacje.org
http://www.fundacje.org/


Zamawiający zleca umieszczenie reklamy w portalu internetowym:

   www.fundacje.org

Rodzaj zlecanej reklamy: (wypełnij interesującą Cię opcję)

     1.    PROFIL PREMIUM - PREZENTACJA

            Okres emisji:................................................

   

      

     2.    Baner   

            Lokalizacja :........................................................

            Okres emisji :......................................................

     3.    Sponsor portalu:

            Okres:.................................................................

           

           

      

Cena brutto       ..............................................

Sprzedający  jest zwolniony z podatku VAT

...............................................................                              ....................................................

           data i podpis Zamawiającego                                            data, podpis pieczęć Sprzedającego

http://www.fundacje.org/reklama/pakiet-prezentacja.html
http://www.fundacje.org/mod/82/t/iP/cPath/12_15

