
ZAMÓWIENIE USŁUGI PLAKATOWANIA

1. FIRMA/INSTYTUCJA: .............................................................................................................................................................

2. ADRES: ..........................................................................................................................................................................................

3. NIP:  ....................................................... 4. TEL: ..................................................... 5. E-MAIL: ............................................

zamawia usługę plakatowania (można zaznaczyć kilka opcji):
1. format plakatu (cena za 1 tydzień na 12 słupach):

⎕A2, B2 – 75 zł + 23% VAT (92,25 brutto)
⎕A1, B1 – 100 zł + 23% VAT ( 123,00 brutto)
⎕A0, B0 – 150 zł + 23% VAT ( 184,50 brutto)

Uwaga! Nie przyjmujemy plakatów o wymiarach poniżej formatu A2

2. czas ekspozycji plakatu

⎕ 1 tydzień ⎕ 2 tygodnie ⎕ 3 tygodnie ⎕ 4 tygodnie 

⎕ inne ..............................................................................................................................................................................................

3. lokalizacja słupów reklamowych:
• ul. Chopina  
•  ul. Sportowa
• ul. 11 Listopada/Zołnierzy AK
• ul. Zwierzyniec Duży
• ul. Wrocławska
• pl. Piłsudskiego
• ul. Bażantowa
• ul. Rocha
• ul. Dzierżonia
• ul. Dąbrowskiego
• ul. Iwaszkiewicza/Zaciszna (w stronę Zabardowic)
• ul. Iwaszkiewicza/Zaciszna (w stronę Osiedla Sobieskiego)

Uwaga! Nie przyjmujemy zlecenia plakatowania na słupy przy ul. 1 Maja, Strzelnej, Browarnianej 

4. inne:
⎕ dokumentacja fotogra iczna – 100 zł + 23% VAT

Łączna wartość zamówienia: .....................zł netto + 23% VAT, tj. ...................................zł brutto
(słownie: ...............................................................................................................................................  brutto)

DANE DO FAKTURY: (wypełnić, jeśli inne niż w pkt. 1-3)

............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................
Oświadczam, że znane są mi warunki zakupu usługi plakatowania. 
Zobowiązuję się do uregulowania należnej kwoty w wysokości brutto ..............................po otrzymaniu faktury VAT przelewem na 
konto Centrum Sztuki w Oławie ul. Młyńska 3, 55-200 Oława, nr 10 9585 0007 0010 0006 5171 0001 w 
terminie ........................................................
Plakaty zostaną dostraczone do Centrum Sztuki w Oławie Filia nr 1 Ośrodek Współpracy Europejskiej przy  
ul. Młyńskiej 3 do dnia .....................................................................................................

........................................ ..............................................................................
(miejscowość i data) (pieczęć irmowa, podpis zleceniodawcy)

Wypełniony i podpisany druk prosimy wysłać mailem: reklama@kultura.olawa.pl

Informujemy, iż świadczymy usługi reklamowe w zakresie umieszczania plakatów na słupach na terenie Oławy. 
Powierzchnia i dostępność terminów są ograniczone. Centrum Sztuki ma prawo odmówić wykonania usługi w przypadku, gdy plakat 
zawiera obraźliwe, szokujące treści lub promuje nienawiść, nietolerancję, dyskryminację bądź przemoc. 


