Formularz najwygodniej jest wypełnić na monitorze
komputera (m.in. możliwość wyboru z rozwijanych list,
zaznaczaniu wybranych opcji), a następnie
wydrukować, podpisać oraz przesłać faksem lub po
zeskanowaniu mailem na adres: info@promedia.pl
90-613 Łódź, ul. Gdańska 91, tel. 42-636-48-28 lub 36

fax 42-636-66-44
e-mail: zam@promedia.pl
rachunek bankowy: ING Bank Śląski

- tłoczenie płyt CD / DVD
z dnia
podaj datę w formacie DD / MM / RRRR

64 1050 1461 1000 0091 4280 1480

Po zatrzymaniu myszki nad aktywnym polem
- pojawi się opis ułatwiający wypełnienie.
Po wprowadzeniu wartości w pola NAKŁAD oraz CENA
JEDNOSTKOWA - wartość netto/brutto zamówienia
zostanie wyliczona automatycznie.

ZAMAWIAJĄCY - DANE DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT

ADRES DOSTAWY

firma

podaj jeżeli jest INNY niż dane
do wystawienia faktury VAT

kod

miejscowość

NIP

ulica / numer

telefon

adres e-mail do osoby kontaktowej

osoba upoważniona do występowania w imieniu i na rzecz Zamawiającego

SPECYFIKACJA PRODUKCJI
lp

WZNOWIENIE BEZ ZMIAN - zamówienia:

NOWA PRACA

(podaj datę poprzedniej pracy lub nr FV lub nr pro-formy)

TYTUŁ PRODUKCJI
NAZWA PRACY (np.

nakład

cena jednostkowa

wartość netto

[PLN]

[PLN]

największy napis na płycie)

1. rodzaj

rodzaj nadruku
na płycie:

płyty:

0,00

format zapisu
danych:

2.

TŁOCZENIE DANYCH

3.

GOTOWE OPAKOWANIA STANDARDOWE
pudełka plastikowe, kop. foliowe, papierowe

0,00

4.

DRUK OPAKOWAŃ KARTONOWYCH
(koperty kart., digipacki, ecopacki ...)

0,00

5.

DRUK WKŁADEK, KSIĄŻECZEK
do opakowań stand. oraz kartonowych

0,00

6.

KONFEKCJONOWANIE (pakowanie płyt i wkładek w opakowania)

TAK

NIE

0,00

7.

FOLIOWANIE PUDEŁEK CD / DVD

TAK

NIE

0,00

TAK

NIE

0,00

UWAGI

8.

Wystawienie dokumentu PRO-FORMA do
dokonania płatności z tytułu zamówienia

TAK

NIE

0,00

dodatkowe opcje:

KURIER

0,00
WARTOŚĆ
zamówienia netto:

0,00

DOSTARCZENIE MATERIAŁÓW DO PRODUKCJI - materiał graficzny / materiał do tłoczenia:
PROJEKTY GRAFICZNE ZOSTANĄ PRZESŁANE / DOSTARCZONE:
projekty graficzne należy przygotować według naszych szablonów
i specyfikacji zamieszczonych na stronie >> www.promedia.pl/r90.php

wybierz:

MATERIAŁ DO TŁOCZENIA ZOSTANIE PRZESŁANY / DOSTARCZONY:
materiał można dostarczyć w postaci płyty wzorcowej lub pliku z obrazem płyty
jak przygotować materiał do kopiowania >> www.promedia.pl/r18.php

wybierz:

w dniu ( DD / MM / RRRR )

w dniu ( DD / MM / RRRR )

FORMY PŁATNOŚCI:
Zapłata z tytułu niniejszego zamówienia, tj. kwota

0,00 PLN

+ VAT =

0,00 PLN,

zostanie uregulowana:

za pobraniem (koszt pobrania, tj. 5 zł netto zostanie doliczony do wartości usługi kurierskiej) lub gotówką przy odbiorze osobistym;
przelewem całości należności na podany w nagłówku rachunek bankowy spółki PROMEDIA.PL - wysyłka lub odbiór osobisty przedmiotu zamówienia możliwe po
odnotowaniu wpłaty na rachunku bankowym;
przelewem w dwóch częściach: pierwsza część, stanowiąca 50% wartości zamówienia brutto – zostanie wpłacona na podany w nagłówku rachunek bankowy
spółki PROMEDIA.PL w terminie 2 dni od daty złożenia zamówienia; druga część – stanowiąca pozostałą wartość zamówienia brutto zostanie wpłacona w terminie
7 dni od daty zrealizowania zamówienia (forma płatności 50/50 możliwa przy stałej, systematyczne współpracy).
przelewem po realizacji zamówienia (forma płatności możliwa tylko dla instytucji budżetowych).
W przypadku zwłoki w płatności zostaną naliczone odsetki umowne w wysokości 0,3 % za każdy dzień opóźnienia w płatności.
Upoważniamy spółkę PROMEDIA.PL do wystawienia na podstawie niniejszego zamówienia - faktur VAT bez naszego podpisu – zgodnie z §19 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia
Ministra Finansów z dn. 12.05.1993 (Dz. U. nr 39 poz.176).
1. Termin realizacji zamówienia uzależniony jest od nakładu oraz wybranego rodzaju opakowania. Orientacyjne terminy realizacji prac określone są w pliku zawierającym ogólny
cennik produkcji płyt CD / DVD dostępny pod adresem: http://www.promedia.pl/cennik.pdf. Niestandardowe dostarczenie materiałów może wydłużyć czas realizacji.
2. Termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu dostarczenia na adres grafika@promedia.pl ostatecznej akceptacji wszystkich materiałów graficznych niezbędnych do
realizacji przedmiotu zamówienia (nie dotyczy produkcji wznawianych). Akceptacje wpływające po godzinie 15.00 - traktowane są jak dostarczone następnego dnia roboczego.
3. Zamawiający oświadcza że zgodnie z ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. oraz ustawą z dnia 9 czerwca 2000 r. o zmianie tej ustawy,
Zamawiający posiada prawa własności do zleconej produkcji, w tym prawo do wykorzystywania, utrwalania i rozpowszechniania utworów, programów oraz wykonań artystycznych
zamieszczonych na załączonych nośnikach. Oświadcza również, że materiały te nie naruszają praw autorskich, praw artystycznych wykonań oraz praw producenta ani jakichkolwiek
innych osób trzecich. W przypadku poniesienia przez spółkę PROMEDIA.PL jakichkolwiek strat spowodowanych wadą prawną w związku z realizacją zamówienia, Zamawiający
zobowiązuje się do ich pełnego pokrycia wraz ze wszelkimi kosztami dodatkowymi poniesionymi przez spółkę PROMEDIA.PL.
4. Zamawiający oświadcza, ze zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Współpracy z firmą PROMEDIA.PL,
dostępnymi w biurze oraz pod adresem: http://www.promedia.pl/warunki.pdf i bez zastrzeżeń je akceptuje.

imię i nazwisko osoby występującej w imieniu i na rzecz Zamawiającego

pieczątka, podpis

