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Załącznik do Regulaminu „1% - akcja informacyjna ŁKA 2019” 

Zgłoszenie OPP 

 

Zleceniodawca: 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………….. 

NIP:...…………………………………………………… 

Osoba kontaktowa:………………………….. 

e-mail:…………………………………………. 

 

Zleceniobiorca: 

Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o. 

Adres: al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź 

NIP: 725-202-58-42 

Osoba kontaktowa: Daria Stępień  887-870-295 

e-mail: daria.stepien@lka.lodzkie.pl 

 

Przedmiot zamówienia: 

Emisja spotu reklamowego 

Tytuł:……………….. 

Rodzaj (slajdy, film, grafika):………. 

Długość trwania materiału (maksymalna długość 30 sekund)…….. 

Okres emisji: 14 dni w terminie:…………………….  

(Zgłaszający sugeruje termin emisji. Ostateczne potwierdzenie jest uzależnione od liczby i 

kolejności zgłoszeń i zostanie przesłane drogą mailową) 

 

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania usługę emisji 

materiałów promocyjnych w pociągach ŁKA na 128 ekranach w 24 pociągach ŁKA 

zgodnie z Regulaminem „1% - akcja informacyjna ŁKA 2019” 

 

2. Koszt emisji spotu reklamowego wynosi: 200,00 netto (dwieście złotych netto) plus 

podatek VAT zgodny z obowiązującymi przepisami. 

 

3. Płatność nastąpi w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury na numer konta 

podany na fakturze. 
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Warunki dodatkowe związane z realizacją zlecenia: 

1. Zleceniodawca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów do monitorów LCD 
najpóźniej na pięć dni roboczych przed terminem rozpoczęcia ekspozycji, 
każdorazowo ustalonym przez strony na adres elektroniczny: promocja@lka.lodzkie.pl 

2. Materiał dostarczony przez Zleceniodawcę musi spełniać warunki techniczne nośnika. 
Emisja w rozdzielczości Full HD 1920x1080 px, brak dźwięku. Zapis w plikach: jpg, 
mpeg, avi, mp4, pptx. 

3. Zleceniodawca odpowiada za treść i formę materiałów informacyjnych. 
4. Treść materiałów nie może naruszać obowiązujących przepisów, a w szczególności 

stanowić naruszenia dóbr osobistych, czynu nieuczciwej konkurencji, a także ze 
względu na treść i formę godzić w dobre obyczaje lub uzasadnione interesy ŁKA. 

5. Zleceniodawca oświadcza, że posiada zgodę osób widocznych na projektach 
materiałów informacyjnych na wykorzystanie ich wizerunku w pełnym zakresie objętym 
niniejszą umową oraz, że ekspozycja tych materiałów nie naruszy praw osób trzecich. 

6. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do zmiany warunków emisji z przyczyn 
technicznych lub losowych. W tym wypadku emisja odbędzie się w innym ustalonym 
przez strony terminie 

 

 

 

 

 

……………………………………………….. 

(data, podpis i pieczęć Zamawiającego) 
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