ZLECENIE
na zamieszczenie płatnego dodatku w formie wkładki w piśmie „Pro-Medico”

zawarte w dniu _______________ w Katowicach,
pomiędzy:
Śląską Izbą Lekarską w Katowicach z siedzibą przy ul. Grażyńskiego 49a,
reprezentowaną przez:
Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej
Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej
będącą płatnikiem podatku VAT o nr NIP:
zwaną w treści umowy

- Jacka Kozakiewicza
- Jerzego Rdesa
634-10-07-704
Zleceniobiorcą

a
…………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko / nazwa praktyki lekarskiej /nazwa działalności gospodarczej/nazwa instytucji, firmy *)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
(miejsce zamieszkania / adres praktyki / adres instytucji, firmy *)

NIP:………………………………………………………..
*KRS:……………………………………………………..
reprezentowaną przez: …………………………………………………………………………………………….
*osobę uprawnioną do reprezentowania, zgodnie z rejestrem KRS lub pełnomocnictwem, które przedkłada w załączeniu

telefon kontaktowy i/lub adres mailowy……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym(ą) w treści umowy Zleceniodawcą
§1
1. Zleceniodawca zleca zleceniobiorcy umieszczenie w piśmie “Pro Medico” dodatku w formie wkładki.
2. Warunki zamieszczenia wkładki:
a) termin zamieszczenia -...................................................................................................................
b) waga 1 szt. dodatku ……………………………................................................................................
c) cena netto………………………………………………............... złotych, plus należny podatek VAT
(iloczyn ilości insertów i ceny jednostkowej netto)

d) inne - ..............................................................................................................................................
§2
1. Zleceniodawca zobowiązuje się:
a) do dostarczenia wkładek na adres kolportera do dnia ustalonego w harmonogramie,
zamieszczonym na stronie internetowej ŚIL (http://www.izba-lekarska.org.pl/436harmonogram_przyjmowania_materialow_artykulow_oraz_reklamogloszen);
b) do dostarczenia zlecenia w terminie, zgodnie z regulaminem;
c) do dokonania opłaty za insertowanie gazety Pro Medico wkładką, zgodnie z regulaminem i
załączenia do niniejszego zlecenia potwierdzenia przelewu na konto ŚIL – BSK S.A. Oddział
Regionalny w Katowicach, ul. Mickiewicza 3, nr 66 1050 1214 1000 0022 3650 5901 lub
dokonania opłaty w kasie Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach (II piętro, pokój nr 205)

2. Zleceniodawca uiści kwotę w wysokości (brutto): .................................................................................
(słownie): ...................................................................................................................................................
§3
1. Niezachowanie terminu złożenia dodatku jest równoznaczne z odstąpieniem od realizacji niniejszego
zlecenia.
§4
1. Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu Zleceniodawcy.
§5
1. Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem publikowania ogłoszeń w piśmie
Śląskiej Izby Lekarskiej – „PRO MEDICO” i akceptuje go.
§6
1. W kwestiach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne
obowiązujące przepisy.
2. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla Zleceniobiorcy.
3. Aby otrzymać egzemplarz zlecenia, Zleceniodawca zobowiązany jest złożyć druk zlecenia w dwóch
jednobrzmiących egzemplarzach.

Zleceniodawca
(podpis, pieczątka)

Zleceniobiorca
(podpis, pieczątka)

WIZUALIZACJA WKŁADKI*
Do zlecenia należy załączyć jeden egzemplarz wkładki lub kopię wszystkich jej stron, potwierdzone przez Zleceniodawcę.

- częścią integralną zlecenia jest harmonogram przyjmowania materiałów płatnych do publikacji w gazecie Pro Medico (dostępny na stronie http://www.izbalekarska.org.pl/436-harmonogram_przyjmowania_materialow_artykulow_oraz_reklamogloszen)

* - niepotrzebne skreślić

