
 

 
Umowa handlowa – Laureat Konkursu Gmina na 6 

zawarta w dniu ……….2020 w Zielonej Górze 
pomiędzy: 
……………………………………………………………………………………..NIP 

:……………………………………. 
reprezentowaną przez 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
zwanym dalej Zleceniodawcą, 
 

a 
 

Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-672 
Warszawa, wpisaną do rejestruprzedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KrajowegoRejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000002408, z kapitałem zakładowym w kwocie 
42.000.000,- zł, onumerze NIP: 522-01-03-609,nr BDO: 000020115 

reprezentowaną przez: 
Grzegorza Widenkę – Prezesa Oddziału w Zielonej Górze na podstawie 

pełnomocnictwa z dnia 27 lutego 2015 r. 
zwaną dalej Zleceniobiorcą, 

Biorąc pod uwagę, że Zleceniodawca brał udział w konkursie „Gmina na 6” 
organizowanym przez Zleceniobiorcę, strony w wykonaniu wcześniej podjętych 

zobowiązań postanawiają zawrzeć umowę onastępującym brzmieniu: 
 

§1 

1. Zleceniobiorca oświadcza, że jest wydawcą dziennika „Gazeta Lubuska” oraz 
właścicielem strony internetowej www.gazetalubuska.pl. 

2. Zleceniobiorca oświadcza, że Zleceniodawca jest laureatem konkursu „Gmina 
na 6”organizowanym przez Zleceniobiorcę i przekazuje Zleceniodawcy w ramach 
wygranej w konkursie prawo do zakupu: powierzchni reklamowej w „Gazecie 

Lubuskiej” (wydanie papierowe) oraz na portalach Grupy Polska Press o 
cennikowej wartości - 15 000 złotych netto za kwotę 1 zł + 23% VAT, 

 3. Powyższą kwotę należy wykorzystać w proporcjach: 
· prasa 50% 
· Internet 50% 

 
§2 

1. Każdorazowa publikacja reklamy wymaga złożenia pisemnego zlecenia w 
okresie, o którym mowa w pkt. 5 pod rygorem utraty prawa do jej zamieszczenia 
bez prawa żądania jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. 

2. Zleceniodawca będzie zlecać Zleceniobiorcy zamieszczanie ogłoszeń i reklam 
(bez ogłoszeń typu przetargi i komunikaty, obwieszczenia i nekrologi), w 

okresie od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2020 r. 
3. Warunkiem koniecznym do wykorzystania nagrody jest opłacona opłata 
uczestnictwa w Konkursie „Gmina na 6” najpóźniej do 15 kwietnia 2020 r. Jeżeli 

opłata nie zostanie uiszczona w w/w terminie nagroda przepada. 
4. Szczegółowy plan emisji reklam lub ogłoszeń, w tym ich rozmiar, będzie 

regulowany odrębnymi zleceniami zamieszczenia powierzchni reklamowej. 
5. Zlecenie i materiały, stanowiące podstawę publikacji reklamy lub ogłoszenia 
Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy najpóźniej na siedem dni roboczych 



przed planowanym terminem publikacji. Za naruszenie praw osób trzecich 

przekazanymi materiałami ponosi wyłączną odpowiedzialność Zleceniodawca, z 
wyłączeniem Zleceniobiorcy, który ma ponieść wszelkie koszty z tego tytułu oraz 

zwolnić Zleceniobiorcę z odpowiedzialności.  
 

§3 

1. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności prawnej za treść zamieszczonych 
ogłoszeń i reklam. 

2. Ogłoszenia i reklamy nie mogą być sprzeczne z prawem lub zasadami 
współżycia społecznego, nie mogą naruszać praw osób trzecich oraz nie mogą 
być sprzeczne z charakterem wydawnictw Zleceniobiorcy. 

 
§4 

1. Faktura do danego zlecenia, na kwotę 1zł +23% VAT wystawiona będzie z 
datą ostatniej publikacji reklamy Zleceniodawcy. 
2. Zleceniodawca upoważnia Wydawnictwo Polska Press Sp. z o.o. do 

wystawienia faktury VAT bez podpisu. Jednocześnie Zleceniodawca oświadcza, że 
jest płatnikiem podatku od towarów i usług. 

3. Zgodnie z art. 4 c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, Wydawnictwo Polska 

Press oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy. 
 

§5 

1. W przypadkach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§6 

W przypadku ewentualnych sporów strony będą dążyć do rozstrzygnięć 
polubownych, a w razie braku porozumienia spory rozstrzygać będzie rzeczowo 

właściwy Sąd w Zielonej Górze. 
§7 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 
 

 

 

                     Zleceniobiorca                                   Zleceniodawca 


