UMOWA Nr ………………………..
zawarta w dniu ……………..…w Gdańsku, pomiędzy:
Pocztą Polską S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, wpisaną do Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, pod numerem
0000334972 będącą podatnikiem podatku od towarów i usług, posiadającą numer identyfikacyjny NIP 525-000-73-13, Regon:
010684960, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 774 140 000,00 zł.
reprezentowaną przez:
1.

…………………………………………………………………………………………

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,
a
........................................ z siedzibą w ............................ pod adresem ul.................................. wpisaną do Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez ............................. pod numerem .................. będącą podatnikiem podatku od towarów i usług,
posiadającą numer identyfikacyjny NIP .........................., Regon ........................, o kapitale zakładowym wynoszącym
………………… / wpłaconym w całości/do kwoty ................. (dotyczy spółek akcyjnych)//
......................................... zam. w ............................... przy ul. ........................... , prowadzącym działalność gospodarczą pod
nazwą ................................. z siedzibą w ....................... pod adresem ul. ............................................ na podstawie wpisu do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającą numer identyfikacyjny NIP
..............................., Regon ................................., PESEL...........................
reprezentowaną przez:
1........................................................................................................
2........................................................................................................
zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”,

o następującej treści:

Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej umowy nie uległy zmianie dane, wpisy we wskazanym na wstępie
Krajowym Rejestrze Sądowym/CEIDG, które miałyby wpływ na ważność niniejszej umowy i są zgodne z dokumentami
przedstawionymi na okoliczność jej zawarcia.
Rozdział I Postanowienia ogólne
§1
W wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia odrębnego, prowadzonym na podstawie
wewnętrznych przepisów w Poczcie Polskiej S.A. została zawarta umowa o następującej treści:

Rozdział II Przedmiot umowy
§2
1. Przedmiotem umowy jest dostarczenie posiłków profilaktycznych pracownikom POL w Łodzi przy Al. Włókniarzy 227,
90-900 Łódź..
2. W

okresie

obowiązywania

umowy

Wykonawca

przygotuje

maksymalnie 3.774 szt. posiłków

profilaktycznych

przygotowanych w postaci suchego prowiantu/gorącego dania*.
3.

Wskazana w ust. 2 maksymalna ilość posiłków jest ilością szacunkową, która może ulec zmianie w toku realizacji umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia wielkości przedmiotu umowy maksymalnie o 30% sztuk posiłków w
okresie obowiązywania umowy, w szczególności ze względu na zmniejszenie się liczby pracowników POL uprawnionych
do otrzymania posiłków profilaktycznych. Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie, nie później niż na 3 dni robocze
przed upływem okresu obowiązywania umowy o zamiarze skorzystania z prawa opcji, bądź o rezygnacji z realizacji przez
Wykonawcę pozostałych dostaw. Wraz z informacją o skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający poda ilości asortymentu.

4

W przypadku zamówienia mniejszej ilości przedmiotu umowy, o czym mowa w ust. 3
dochodził roszczeń finansowych z tego tytułu.

5.

Wykonawca przygotuje posiłki profilaktyczne, które będą:

Wykonawca nie będzie

a)

posiadać wartość kaloryczną zgodną z § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U Nr 60, poz. 279) tj. zawierać ok. 50-55% węglowodanów, 3035% tłuszczów, 15% białek oraz posiadać wartość kaloryczną ok. 1.000 kcal.

b)
6.

charakteryzować się zmiennością zestawu składników w minimalnym cyklu tygodnia roboczego.

Zamawiający, w trakcie realizacji umowy, może zlecić właściwej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

wykonanie

badań w celu sprawdzenia czy dostarczone i wydawane przez Wykonawcę posiłki profilaktyczne spełniają kryteria
określone w ust. 5 lit a. W przypadku, gdy wynik badań wykaże, że posiłki nie spełniają wymogów, Wykonawca
zostanie obciążony poniesionymi przez Zamawiającego kosztami wykonanych badań oraz karą, o której mowa w § 11 ust.
2 umowy.
Rozdział III Warunki realizacji dostaw
§3
1. Miejsce realizacji dostaw: WER Łódź, Al. Włókniarzy 227, 90-900 Łódź.
2. Posiłki profilaktyczne będą dostarczane od poniedziałku do piątku:
a) do wyznaczonego miejsca określonego w ust. 1 – biuro przepustek. Zamawiający, w trakcie realizacji umowy
zastrzega sobie możliwość zmiany pomieszczeń, o czym powiadomi Wykonawcę,
b) w następujących godzinach: ok. godz. 11:00 - gorące danie / ok. godz. 21:00 – suchy prowiant*.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany godzin dostaw posiłków w danym dniu, o czym każdorazowo
powiadomi Wykonawcę z jednodniowym wyprzedzeniem.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość okazjonalnych dostaw posiłków w soboty, niedziele i święta, o czym poinformuje
Wykonawcę z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych.
Rozdział IV Prawa i obowiązki Stron
§4
1. Osoba wskazana ze strony Zamawiającego będzie:
a)

zgłaszała Wykonawcy drogą SMSową/maiową* na numer telefonu/adres mailowy*

……………………….korektę

wcześniej podanych zamówień ilościowych (preferowane przekazanie zestawienia na cały miesiąc z góry) w dzień
dostawy najpóźniej na trzy godziny przed ustalonym terminem dostawy,
b) akceptowała tygodniowy jadłospis pod względem zgodności z § 2 ust 5.
2

Jeżeli Wykonawca nie dostarczy o wskazanej w § 3 ust. 2 lit. b godzinie zamówionych na dany dzień posiłków,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu we własnym zakresie brakujących posiłków, a kosztami powstałymi
z tego tytułu obciąży Wykonawcę wystawiając refakturę. Wartość pojedynczego posiłku nie przekroczy dwukrotnej
ceny określonej § 7 pkt. 5.

3. Wykonawca zobowiązuje się do:
a)

przygotowania i dostarczenia posiłków profilaktycznych w opakowaniach własnych, posiadających stosowne atesty,
oraz własnym transportem spełniającym wymogi, o których mowa w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o
bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 594 ze zmianami). Pojemniki, w których będą
dostarczane posiłki, będą odbierane przy następnej dostawie.

b)

posiłki mają mieć postać suchego prowiantu/jednego dania gorącego* na bazie produktów najwyższej jakości. Wyklucza
się półprodukty. Suchy prowiant/gorące danie* będzie dostarczany/e* w zestawach - gotowe wyroby. Ma być zdatny/e*
do spożycia przez co najmniej 6 godzin od chwili dostarczenia,

c)

przedstawienia, co najmniej na 1 dzień przed rozpoczęciem świadczenia usługi, listy osób wyznaczonych do realizacji
przedmiotu zamówienia w zakresie dostarczania posiłków profilaktycznych.

4.
a)

Wykonawca oświadcza, że:
wyznaczone osoby do przygotowywania przedmiotu umowy, posiadają określone przepisami o chorobach zakaźnych
i zakażeniach orzeczenia lekarskie dla celów sanitarno- epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania
prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażeń na inne osoby,

b)

przedmiot umowy realizowany będzie zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności

z ustawą z dnia 25

sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2015 roku,poz.594 z późn. zm.).

5. Zamawiający ma prawo do doraźnej kontroli jakości świadczonych usług przez cały okres trwania umowy, a w
szczególności poprzez upoważnionego przez siebie pracownika; zastrzega sobie prawo do oceny organoleptycznej i
estetyki dostarczanych posiłków profilaktycznych oraz parametrów określonych w § 2 ust. 5 lit. a umowy.
6. Kontrole przeprowadza przedstawiciel Zamawiającego, o którym mowa w § 13 ust. 1. lit. a , b. Ze strony Wykonawcy w
kontroli uczestniczy osoba dostarczająca w danym dniu posiłki.
7. Z kontroli, o której mowa w ust. 5 sporządzany będzie każdorazowo protokół kontroli doraźnej, którego wzór stanowi
załącznik nr 1 do umowy, potwierdzany przez osoby wskazane w ust. 6.
8. W przypadku

braku podpisania protokołu kontroli doraźnej, o którym mowa ust. 7 przez osobę dostarczającą posiłek

Zamawiający niezwłocznie - nie później niż w następnym dniu roboczym - powiadomi drogą telefoniczną o tym fakcie
Wykonawcę udostępniając mu jednocześnie kopię protokołu.
9. Wykonawca zobowiązuje się podjąć natychmiastowe działania, które zlikwidują

nieprawidłowości

zgłoszone

przez

Zamawiającego.
Rozdział V Zawarcie i termin obowiązywania umowy
§5
1.

Usługa będzie realizowana od dnia 17.10.2017 r. do dnia 30.06.2018 r. lub do wyczerpania maksymalnej ilości
posiłków tj. 3.774 sztuk.

2.

Zamawiający ma prawo przedłużyć termin obowiązywania umowy aneksem maksymalnie o 6 miesięcy.
§6

Umowa może być rozwiązana wyłącznie na zasadach określonych w Rozdziale IX umowy.
Rozdział VI Wartość umowy
§7
1.

Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, wyniesie brutto: ……………. zł (słownie:
……………………………. zł …../100), w tym wartość netto: ……………… zł, kwota podatku VAT: ……………. zł.

2.

W przypadku wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany w wysokości stawek podatku VAT, Zamawiający
dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia za jeden posiłek, z zastrzeżeniem że zmiana ta nie może zwiększyć
maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.

3.

Wynagrodzenie będzie płatne każdorazowo na podstawie faktur VAT wystawionych po upływie każdego miesiąca, na
podstawie dostarczonych posiłków w danym miesiącu zgodnie z potwierdzeniami odbioru stanowiącymi załącznik nr 2
do umowy, które Wykonawca dostarczy do Zamawiającego wraz z wystawioną fakturą VAT.

4.

Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktyczną liczbę
dostarczonych posiłków profilaktycznych stanowiącą kwotę wynikającą z przemnożenia ceny za jeden

posiłek

profilaktyczny określoną w pkt. 5 przez liczbę faktycznie dostarczonych posiłków, Strony ustalają, że okresem
rozliczeniowym jest miesiąc.
5.

Wynagrodzenie za jeden posiłek profilaktyczny jest stałe w okresie obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz
wynosi brutto: ………. zł, w tym wartość netto: ……… zł, kwota podatku VAT: ……….. zł.

Rozdział VII Warunki płatności
§8
1.

Termin zapłaty faktury VAT ustala się na

21 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT przez

Wykonawcę.
2.

Faktury VAT należy wystawić na:
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Administracji Północ
ul. Targ Rakowy 7/8,
80-940 Gdańsk
NIP: 525-000-73-13

przesłać na wskazany poniżej adres:

Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Administracji Północ
Wydział Zaopatrzenia w Łodzi
ul. Obywatelska 121/129,
90-945 Łódź
Powyższe adresy są jednocześnie adresami do wszelkiej korespondencji dotyczącej realizacji zawartej umowy pomiędzy
Zamawiającym, a Wykonawcą.
3. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Zamawiający oświadcza, iż posiada niezbędne środki finansowe na zapłatę wynagrodzenia.
5.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości przelewu wierzytelności przysługującej Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej
Umowy na osoby trzecie. Zapłata faktury nastąpi na rachunek bankowy nr: ………………………………..

6. Zmiana rachunku bankowego wskazanego w ust. 5 wymaga aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
7. W razie opóźnienia w zapłacie faktury Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie.
Rozdział VIII Reklamacje
§9
1.

2.

Upoważnionymi do składania reklamacji co do ilości, rodzaju i jakości wydawanych w danym dniu posiłków są :
a.

Kierownik WER Łódź

b.

Kierownik Działu Obsługi Eksploatacji WER Łódź

c.

Kierownicy Zmiany WER

W przypadku stwierdzenia zasadności reklamacji Wykonawca w tym samym dniu uwzględnia reklamację poprzez uzupełnianie

braków posiłku lub wymianę na właściwy.
3.

Na okoliczność reklamacji zostanie sporządzony protokół reklamacyjny, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do umowy,
który powinien być podpisany przez jedną z osób wskazanych

w ust. 1 lit. a-c ze strony Zamawiającego i niezwłocznie

przekazany Wykonawcy wraz z powiadomieniem telefonicznym.
Rozdział IX Odstąpienie od umowy
§ 10
1.

Zamawiającemu, poza przypadkiem określonym w § 11 ust. 6 przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez jakichkolwiek
roszczeń Wykonawcy:
1)

w przypadku, gdy zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne w stosunku do Wykonawcy – w terminie 30 dni

2)

w przypadku, gdy zostanie ogłoszone rozwiązanie firmy Wykonawcy - w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości,

3)

w przypadku, gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy - w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości.

od powzięcia wiadomości,

2.

W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania

3.

Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno

części Umowy do czasu odstąpienia.

zawierać uzasadnienie.
Rozdział X Kary umowne
§ 11
1.

Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę
umowną w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia netto określonego w § 7 ust. 1 umowy.

2.

Za każde nienależyte wykonanie umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości
brutto obliczonej według iloczynu wynagrodzenia brutto za jeden posiłek profilaktyczny oraz faktyczną ilość zgłoszonych
pracowników, którzy mieli otrzymać posiłek w danym dniu.

3.

Kary umowne, będą potrącane z należności wynikających z faktur wystawionych przez Wykonawcę, po pisemnych
powiadomieniach Wykonawcy.

4.

W przypadku wystawienia przez Zamawiającego noty obciążeniowej z tytułu kar umownych, Wykonawca wyraża zgodę na
kompensatę należności wynikających z jego faktur.

5.

Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji umowy, z zastrzeżeniem ust. 1 i 6.

6.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku 3-krotnego nienależytego wykonania umowy.

7.

Niezależnie od kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na
zasadach ogólnych, jeżeli szkoda przekroczy wartość kar umownych.
Rozdział XI Siła wyższa
§ 12

1.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, chyba że niewykonanie lub
nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek siły wyższej.

2.

Przez siłę wyższą rozumie się wydarzenia, których nie można było przewidzieć ani im zapobiec, a które zaistniały po
zawarciu niniejszej umowy. W szczególności za siłę wyższą uznać należy takie wydarzenia jak działania wojenne,
niepokoje społeczne, trzęsienia ziemi, klęski żywiołowe, pożary, powodzie, działania władz – o ile mają wpływ na
prawidłowe realizowanie postanowień niniejszej umowy i nie są wynikiem okoliczności zawinionej przez Stronę.

3.

W razie wystąpienia przypadku siły wyższej mającego negatywny wpływ na prawidłowe realizowanie postanowień
niniejszej umowy, Strona dotknięta siłą wyższą zostaje zwolniona ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy
na czas występowania siły wyższej, a uzgodnione terminy zostaną odpowiednio przedłużone.

4.

W razie wystąpienia przypadku siły wyższej Strona, która ze względu na siłę wyższą nie może zrealizować swoich
zobowiązań, jest zobowiązana powiadomić pisemnie o tym fakcie drugą Stronę oraz podać dane na temat okoliczności siły
wyższej oraz ich wpływu na realizację zobowiązań.

5.

Po ustaniu siły wyższej, Strona dotknięta działaniem siły wyższej jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić pisemnie
drugą Stronę o fakcie ustania okoliczności lub zdarzeń siły wyższej. Po otrzymaniu zawiadomienia Strony ustalą nowy
termin realizacji umowy.
Rozdział XII Postanowienia końcowe
§ 13

1.

Umowę nadzoruje i realizuje:
Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Administracji Północ,
Wydział Zaopatrzenia w Łodzi,
Ul. Obywatelska 121/129, 90-945 Łódź
a)

Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją umowy jest: ……………………… Kierownik Wydziału Zaopatrzenia

b)

Za realizację umowy ze strony Zamawiającego, a w szczególności za składanie zamówień, monitorowanie należytego
wykonania umowy i naliczanie kar umownych odpowiada ………………….. tel. ………………………….., e-mail:
……………………@poczta–polska.pl

2.
3.

Za realizację umowy ze strony Wykonawcy odpowiada: ……………………………………………………………………..
Zmiana przedstawicieli, jak też powołanie nowych nie stanowi zmiany umowy, wymaga jednak pisemnego powiadomienia
drugiej Strony.

4.

Jeżeli występują zmiany w strukturze organizacyjnej stron dotyczące określonych w niniejszej umowie nazw, adresów,
podległości, strona niezwłocznie poinformuje drugą stronę o tych zmianach. Zmiany takie nie są zmianami niniejszej umowy
w rozumieniu § 15 i nie wymagają formy pisemnej w formie aneksu.
§ 14

Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem niniejszej umowy strony będą starały się rozstrzygnąć
polubownie w terminie 3 dni roboczych. W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu w tym terminie, stronom przysługuje prawo
skierowania sprawy na drogę do sądu właściwego rzeczowo w Łodzi.
.
§ 15
Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności za wyjątkiem § 13 ust. 3 i 4 umowy.
§ 16
W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 17

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

Załączniki:
1.

Wzór protokołu kontroli doraźnej

2.

Wzór protokołu – potwierdzenie odbioru

3.

Wzór protokołu reklamacji

ZAMAWIAJĄCY

* niepotrzebne skreślić

WYKONAWCA

Załącznik nr 1 do umowy nr ………………… z dnia ……….
(pieczątka nagłówkowa)
...................................................................................

Protokół kontroli doraźnej

W dniu ……………………………………………...……………r. o godz………………………………………
Kontrolujący:………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………...……………………………………………………………………………………………………
(imiona i nazwiska)

reprezentujący Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Administracji Północ, Wydział Zaopatrzenia
w Łodzi, działający na podstawie Umowy nr ……………………zawartej w dniu …………………..…….r.
rozpoczęli kontrole doraźną………………………………………………………………………………………
………………..……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
(dane kontrolującego-imię i nazwisko lub firma, adres siedziby)

Miejsce prowadzenia kontroli:……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Kontrolę przeprowadzono w obecności:………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
Kontroli podlegały:………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
Ustalenia kontroli:………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

……………………………
(podpis kontrolowanego lub osoby go reprezentującej)

…………………………
(podpisy kontrolujących)

Załącznik nr 2 do umowy nr …………….. z dnia.......................
Potwierdzenie odbioru
Sporządzone w dniu ...............................
Nazwa jednostki pocztowej dokonującej odbioru WER Łódź, Al. Włókniarzy 227
Zgodnie z umową nr …………………. z dnia ……………………….
Nazwa Wykonawcy (Dostawcy) ……………………………...
Data dostawy: …………………...........
Ilość faktycznie dostarczona posiłków profilaktycznych w sztukach .....................................
Zamawiający przyjmuje dostarczone posiłki zgodne pod względem ilościowym i jakościowym:
TAK/NIE*
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
Jakość sprawdzonego posiłku nie budzi zastrzeżeń* / budzi zastrzeżenia*.
Stwierdzono następujące wady:.........................................................................................................
.......................………………………………………………………………………...................................
………………………………………………………………………………………………………………....
Osoby dokonujące odbioru
1. ……………………………………………..
2. ……………………………………………..

Załącznik nr 3 do umowy nr ……………….. z dnia.......................
………………………………………
(pieczątka nagłówkowa)

Protokół reklamacyjny
Niezgodność usługi z umową nr ………………………………
Sporządzono w dniu........................w...........................................ul.…………….......................................
1) Imię i nazwisko reklamującego ....................................................................................................
2) Jednostka organizacyjna ...............................................tel.........................................................
3) Data wydania niewłaściwego posiłku .....................................................................................
4) Nazwa reklamowanego posiłku .................................................................................................
Opis niezgodności ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

5) Termin stwierdzenia niezgodności …………………………….. ...........................................

6) Ilość reklamowanych posiłków : …………………………….. .....

.......................................................
(podpis reklamującego)

(podpis sprzedawcy/usługodawcy)

