
 ZAŁĄCZNIK NR 3 DO 
ZARZĄDZENIA NR 13

Dyrektora MBP w Jaworznie 
Z DNIA  11.06.2013 r.

Umowa  nr

Zawarta w dniu...............................roku w Jaworznie

pomiędzy

Miejską Biblioteką Publiczną w Jaworznie, z siedzibą przy ul. Rynek Główny 17 zwaną 
w  dalszej  części  „Zleceniobiorcą”, posiadającą  NIP  632-17-91-020,  nr  konta 
bankowego w Banku PEKAO SA o/Jaworzno  42 1240 1356 1111 0010 4633 3990; 
zarejestrowaną w Rejestrze instytucji kultury Gminy Jaworzno w dn.1 sierpnia 2012  r. pod 
numerem 1,reprezentowaną przez:
Monikę Rejdych – Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie
a

…................................................................................................
…................................................................................................
…................................................................................................
…...............................................................................................
NIP:
REGON:
reprezentowaną przez:
zwanym dalej „Zleceniodawcą”

§1
1. Przedmiotem Umowy jest korzystanie z powierzchni reklamowych oraz zamieszczanie 
materiałów reklamowych na terenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie. 
2. Materiał przekazany do zamieszczenia na terenie Biblioteki powinien spełniać warunki 
określone w Regulaminie dotyczącym zasad korzystania z powierzchni reklamowych oraz 
zamieszczania materiałów reklamowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie.
3. Treść materiału reklamowego podlega akceptacji Zleceniodawcy.

§ 2
1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia zamieszczenia materiału reklamowego, bądź 
postawienia stoiska reklamowego na terenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie tj. 
od dnia...............do dnia....................
2. Strony ustalają termin rezygnacji ze zlecenia nie później niż na 5 dni roboczych przed 
planowanym terminem rozmieszczenia materiałów reklamowych.

 § 3
Przedmiot Umowy nie może być usunięty bez zgodny Zleceniodawcy. Wyjątek stanowi pkt 
7  i  8  Regulaminu  dotyczący  zasad  korzystania  z  powierzchni  reklamowych  oraz 
zamieszczania materiałów reklamowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie.



 § 4
1. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy za realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w  § 1 
niniejszej Umowy, będzie liczone wg cennika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie 
+  VAT (  Załącznik  nr  1  do regulaminu  dotyczącego zasad korzystania z  powierzchni 
reklamowych  oraz  zamieszczania  materiałów  reklamowych  w  Miejskiej  Bibliotece 
Publicznej w Jaworznie).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 pkt 1 Umowy Zleceniodawca zobowiązany jest 
zapłacić w terminie określonym w dokumencie sprzedaży.
3. Niedotrzymanie przez Zleceniodawcę terminu płatności wynagrodzenia, o którym mowa 
w  §  4  pkt.  1  Umowy na  korzystanie  z  powierzchni  reklamowych  oraz  zamieszczanie 
materiałów  reklamowych  na  terenie  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  w  Jaworznie  jest 
równoznaczne z rezygnacją ze zlecenia.

 § 5
Wszelkie  zmiany  treści  niniejszej  Umowy  wymagają  formy  pisemnej,  pod  rygorem 
nieważności.

§ 6
1. Wszelkie spory wynikłe podczas realizacji  niniejszej Umowy, Strony będą starały się 
rozstrzygnąć w sposób polubowny. Wobec nieskuteczności takiego rozwiązania, sądem 
właściwym  do  ich  rozpatrywania  jest  sąd  powszechny  właściwy  dla  siedziby 
Zleceniobiorcy.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejsza Umową zastosowanie maja przepisy Kodeksu 
Cywilnego.

§ 7
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron.

            Zleceniobiorca                                                                          Zleceniodawca




