UMOWA Nr ......ÍVÊ/åw/ f/-Åf' Ü) UŁ:
w dniu 21.12.2018 r. w Kędzierzynie-Koz'iu podiędzy:
Gmina Kędzierzyn-Koźle - Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Kożlu, Al.

7491954792, reprezentowanym 'przez Dyrektora

-

Jana Pawła II 29, 47-220 Kędzierzyn-Koźle posiadającym numery REGON 532437162, NIP

Zenonę Kuś, działającą na podstawie

pełnomocnictwa nr Or.0052.7.1.2018 Prezydenta Miasta Kędziei'zy11~Koźle z dnia 02.01.2018 r.,

`

zwanym dalej „Zlecającym” lub „MOSiR”
a

Lokalna Sp. z 0.0. z Siedzibą w Kędzierzynie-Kożlu, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy, Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem KRS: 0000284044, NIPr7492017167, REGON: 160134676, ul. Grunwaldzka

- Artura Ściańskiego

-

76/3, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, wydawcą tygodnika „Nowa Gazeta Lokalna” reprezentowaną przez:
- Członka Zarządu
- Grzegorza Łabaja

Członka Zarządu

Zwaną dalej „Wydawcą”,

Zawarta została umowa o następującej treści:
§ 1
Przedmiotem

niniejszej

umowy jest

publikacja

materiałów

informacyjnych,

poświęconych

działalności Zlecajacego na łamach tygodnika „Nowa Gazeta Lokalna” wydawanego przez Wydawcę
oraz na portalu internetowym www-:lokal111824p]

Wydawca zobowiązuje się:

§2

-

-

zamieszczać na łamach „Nowej Gazety Lokalnej” i na portalu internetowym www.loluilnařllpl
zapowiedzi imprez organizowanych przez Zlecajacego,
- udostępniać na facebooku „Nowej Gazety Lokalnej” plakaty imprez organizowanych przez
Zlecającego,
publikować na łamach „Nowej Gazety Lokalnej” i na portalu internetowym 333153 _llçﬂąamlrjgizifjäpj
relacje z imprez organizowanych przez Zlecającego,

-zamieszczać spoty reklamowe promujące imprezy Zlecającego 10 sekund co 10 minut (przygotowane

przez Zlecającego),
-do przesyłania aktualnego wydania tygodnika „Nowej Gazety Lokalnej” na adres Zlecającego.

§3
I. Za wykonanie czynności, o których mowa w §2 umowy Zleeający zapłaci Wydawcy miesięcznie

kwotę 800 zł netto (osiemset złotych) na podstawie faktury wystawionej i dostarczonej przez
Wydawcę.
2. Nalezność będzie regulowana przelewem na wskazane przez Wydawce konto w terminie do 14 dni

od. daty otrzymania. faktury.
3. Dane do wystawienia faktury:
Nabywca: Gmina Kędzierzyn '- Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle,
NIP: 7492055601.
_
I.
Odbiorca/płatnik: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, al. Jana Pawła II 29, 47-220 Kędzierzyn'łšoźle.

§4
1. W przypadku dostarczania gotowych .materiałów i tekstow za ich treść i formę odpowiada
Zlec-ający.
.

'2. W przypadku opracowywania materiałów przez redakcję „Nowej Gazety' Lokalnej" za treść i fonnę
odpowiada Wydawca.
3. Osoba wyznaczoną do kontaktu przez Zlecajacego jest.

I

_ ;zaś ze strony Wydawcy

4. Aby zlecone materialy ukazały się w kolejnych wydaniu „Nowej Gazety Lokalnej”_¬ należy
dostarczyć je Wydawcy najpóźniej do poniedziałku poprzedzającego to wydanie do godz. 10.00.

§5
Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych w rozumieniu Rozporządzenia o
ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),

dla których Administratorem Danych jest MOSiR, za wyjątkiem obszaru niezbędnego do zawarcia
umowy oraz dokonania wzajemnych rozliczeń miedzy Stronami.

.Ill

L-J

Umowa niniejsza została zawarta na czas określony do 31.12.2019 r.

Wszelkie zmiany niniejszej utnox-vy wymagają formy pisemnej

-

IKJ

'-"

§6
pod rygorem nieważności.

W sprawach nieuregulowanych niniej sza umową zastosowanie mają przepisy' Kodeksu Cywilnego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. po jednym dla każdej ze stron.
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Artur I. Šcíański Ą'

