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Umowa

świadczenia usług

reklamy nr 27/MOSiRJ2019

zawarta w dniu 2 stycmia 2019 r. w Kędzierzynie-Koźlu pom'ięd~:····· ..
Gminą Kędzierzyn-Koźle - Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji z siedzibą w Kędzierzynie
Koźlu,

al. Jana Pawła II 29, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, NIP 749-195-47-92, REGON: 532437162,
reprezentowanym przez: Zenonę Kuś - Dyrektora MOSiR, działająca na podstawie pełnomocnictwa
Prezydenta miasta Kędzierzyn-Koźle, nr Or.0052.7.l.2019 z dnia 02.01.2019 r., zwanym dalej
Zleceniodawcą·

a
Telewizją

TVM Sp. z 0.0., z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 36/9,47-220 Kędzierzyn-Koźle, wpisaną
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy
KRS pod nr 0000464670, NIP: 7492086617, REGON: 161502745, zwaną dalej Zleceniobiorcą,
reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Jakuba Dźwilewskiego,
o następującej treści:

§1.
Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do usługi medialnej (w rozumieniu reklruuy
publicznej), polegającej na zaIllieszczaniu zapowiedzi, relacji, przekazywaniu informacji, promocji
i reklruuy imprez sportowych organizowanych i wskazanych przez Zleceniodawcę w Telewizji kablowej
UPC Horizon (kanał 132), UPC Mediabox (kanał 360) w prograIllach od poniedziałku do piątku o godz.
10.00, 14.00, 19.00 oraz na stronie internetowej: www.tvm.ig.pl. platformie społecmościowej Facebook
- Telewizja TVM oraz kanale You Tube Kędzierzyn-Koźle TV.

§2.
l. Zleceniobiorca opracuje harmonogram kampanii reklamowych zgodnie z sugestiami i w terminach
zaproponowanych przez Zleceniodawcę.
2. Zleceniodawca przekaże informacje i zapowiedzi imprez z takim wyprzedzeniem, aby umożliwić
emisję materiału reklaIllowego.
3. Zleceniodawca może w uzgodnieniu ze Zleceniobiorcą zmieniać harmonogram emisji.

§3.
l. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać umowę zgodnie z zapisami ustawy Prawo prasowe z dnia
26 stycznia 1984 r., w szczególności art. 6 ust. l i art. 12 ust. l pkt l ww. ustawy. W tym celu
Zleceniobiorca przed każdorazową realizacją przedmiotu umowy w zakresie dotyczącym
Zleceniodawcy lub Gminy Kędzierzyn-Koźle zobowiązuje się uzyskać od Zleceniodawcy
potwierdzenie okoliczności faktycznych, stanowiących podstawę materiału emitowanego w mediach,
określonych w § l niniejszej umowy.
2. Zobowiązanie określone w ust. l nie stanowi dla Wykonawcy i jego pracowników ograniczenia
swobody co do formułowania własnych ocen i wniosków, w szczególności formułowania zastrzeżeń co
do wiarygodności twierdzeń Zleceniodawcy, w oparciu o zawartą w Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej zasadę wolności wyrażania poglądów.
§4.
l. Umowa została zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia 2.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
2. Na mocy zgodnego porozumienia Strony mogą rozwiązać umowę w każdym czasie.
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§5.
1. Za wykonane czynności, o których mowa w § 1 umowy, Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy
miesięcznie kwotę 500,00 zł netto (słownie: pięćset złotych 00/100) plus należny podatek VAT,
na podstawie faktury wystawionej i doręczonej przez Zleceniobiorcę.
2. Podstawą do wystawienia faktury będzie zaakceptowanie przez Zleceniodawcę bez zastrzeżeń
comiesięcznego sprawozdania Zleceniobiorcy z wykonanych w danym miesiącu czynności
stanowiących przedmiot niniejszej umowy.
3. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy wskazany
na fakturze w terminie 14 dni od daty doręczenia Zleceniodawcy prawidłowo wystawionej Faktury VAT
na następujące dane:
Nabywca:
Odbiorca!Platnik:
Gmina Kędzierzyn-Koźle
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Grzegorza Piramowicza 32
al. Jana Pawła II 29
47-200 Kędzierzyn-Koźle
47-220 Kędzierzyn-Koźle
NIP: 7492055601
NIP: 7491954792
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. l, zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu
umowy.
5. Z wynagrodzenia Zleceniobiorcy mogą zostać potrącone należne Zleceniodawcy z tytułu niniejszej
umowy kary umowne lub odszkodowania.

§6.
wykonania umowy przez

W przypadku niewykonania lub nienależytego
Zleceniobiorcę, Zlecającemu
prawo do:
a) zgłoszenia żądania usunięcia wskazanych przez siebie nieprawidłowości w nieprzekraczalnym
terminie 7 dni lub wypowiedzenie umowy w trybie natychmiastowym.
b) naliczania kar. umownych z tytułu niewłaściwego wykonania lub zaniechania wykonania
obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w razie przekroczenia terminu, o którym mowa w § 6
lit. a), w wysokości równowartości 10% wynagrodzenia za każdy dzień niewykonania lub zaniechania
wykonania czynności będących przedmiotem zlecenia.
przysługuje

§7.
l. Zleceniobiorca realizować będzie przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z:
a) warunkami określonymi w niniejszej umowie,
b) zasadami rzetelnej wiedzy dziennikarskiej i ustalonymi zwyczajami,
c) wytycznymi i wskazaniami Zleceniodawcy.
2. Zleceniobiorca oświadcza, iż:
a) dysponuje osobami, które zapewnią prawidłową i sprawną realizację przedmiotu umowy,
b) posiada aktualną polisę ubezpieczeniową OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
c) usługi będące przedmiotem umowy świadczyć będzie samodzielnie, z zastrzeżeniem ust 3,
3. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy w całości lub części innym
osobom bez pisemnej zgody Zleceniodawcy. Za działania i zaniechania podwykonawcy Zleceniobiorca
ponosi odpowiedzialność jak za własne działania i zaniechania.
§8.
l. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zaangażowania takiej ilości osób, sprzętu i innych elementów
realizacyjnych, jaka zapewnia prawidłowe i sprawne wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z harmonogramem, o którym mowa w § 2 ust. 1.

2

2. Zleceniobiorca

wyznacza

do

na '"
3. Zleceniodawca wyznacza do kontaktów:

kontaktów:
Annę

Prus, email:

Dźwilewskiego,

Jakuba
.. of

~

email:

,"o

4. Ewentualna zmiana osób wymienionych w ust. 2 i ust. 3 wymaga pisemnego powiadomienia stron
Umowy.

§9.
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 między Stronami.
§lO.
l. Zmiana treści niniejszej umowy wymaga formy pisemnej.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie
obowiązujące, w szczególności kodeksu cywilnego i prawa prasowego.
3. Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla
Zleceniodawcy.
4. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy jest lub stanie się nieskutecznym,
to skuteczność innych nie zostaje tym samym naruszona, a interpretacja postanowiell niniejszej Umowy
winna być prowadzona w taki sposób, by możliwie najpełniej oddać wolę Stron w zakresie wszystkich
postanowień

5.

Umowę sporządzono

w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Zleceniodawca

Zleceniobiorca

Te';eWizja TYM

Sp. z 0.0.

47 -220 KĘDZIERZYN _KOŹLE

Al. Jana Pawia II 36/9
NIP 7492089617; Regon 161502745

PREZES ZARZĄDU

I
"

)

Jakub uzwdewskl

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MOSiR z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, ul Jana Pawła II 29, reprezentowany przez
Dyrektora MOSiR,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych· iod@mosirkk.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy" na podstawie Art. 6 usl. liiI. b ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez
administratora,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania,
7) ma pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.
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