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ZAMÓWIENIE

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji:

do
KAROT Anna Marchewka
ul. Wybickiego 7, 31-261 Kraków tel.: 124234288
www.karot.pl, e-mail: biuro@karot.pl, NIP: 679-189-97- 14

Miejscowość:

Data:

NIP:

Zamawiający:

Tel./Fax:

Adres:

Tel.:

Kod i miejscowość:

e-mail:

Osoba upoważniona d o złożenia zamówienia:

Tel.:

Osoba dokonująca rozliczeń finansowych:

Tel.:

Nowy materia/:/ Wznowienie z dnia:

Rodzj produkcji/ usługi: tłoczenie, nadruk na nośnikach nagrywalnych, kopiowanie .itp.

Osoba prowadząca w KAROT:

Tytuł produkcji:

NAKŁAD:

Rodzaj materia/ów przekazanych d o tłoczenia, druku:

Technika nadruku oraz ilość kolorów nadruku na płycie ( w tym podkład ):

Podkład w kolorze:

Rodzaj opakowania plastikowego:

NAKŁAD:

Rodzaj opakowania papierowego/ poligrafii d o opakowania plastikowego:

NAKŁAD:

Technika nadruku oraz ilość kolorów nadruku na opakowaniu papierowym/ poligrafii ( w tym podkład):

Podkład w kolorze:

Usługi dodatkowe: konfekcjonowanie, foliowanie, hologram, itp ....

Termin realizacji:

Adres dostawy/ Odbiór własny w siedzibie KAROT:

Termin płatności:

Osoba upoważniona d o odbioru zamówionej produkcji/ usługi:

Termin dostarczenia kompletu materiałow d o zamówienia:

Organizacja Zarządzająca Prawami Autorskimi/ Numer katalogowy:

Cena jednostkowa netto w PLN bez transportu:

Z chwilą przekazania niekompletnych lub nieprawidłowo przygotowanych materiałów Zamawiający zgadza się na zmianę terminu realizacji zamówienia.
OŚWIADCZENIE
ZAMAWIAJĄCEGO
Oświadczam(y), że posiadam(y) wszelkie prawa autorskie oraz prawa pokrewne do materiału przekazanego firmie KAROT Anna Marchewka (dalej KAROT) w zakresie umożliwiającym legalne
wykonanie przez KAROT zamówienia. W szczególności prawa do utrwalania, zwielokrotniania, publicznego udostępniania oraz wprowadzania do obrotu dóbr niematerialnych wykorzystanych w
realizacji zamówienia tj. projekty graficzne, nagrania audio, wideo, data i programy komputerowe. Oświadczam(y), że przekazane do realizacji zamówienia materiały są pozbawione wad
prawnych, a wykonanie przez KAROT zamówienia nie naruszy jakichkolwiek praw, w szczególności praw autorskich i pokrewnych, osób trzecich. Oświadczam(y), że przekazane do realizacji
zamówienia materiały nie zawierają treści niezgodnej z obowiązującymi przepisami prawa oraz innych powszechnie uznawanych za nieetyczne tj. treści wzywające do nienawiści rasowej,
etnicznej, wyznaniowej, treści pornograficzne. Materiały do realizacji zamówienia nie propagują przemocy, faszyzmu, komunizmu, nie zawierają treści wulgarnych, nie obrażają uczuć religijnych,
ani nie naruszają dobrego imienia osób trzecich. Zobowiązuje(my) się, w przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony osób trzecich dostarczyć, wszelkie niezbędne dokumenty dotyczące praw
do utrwalenia, udostępniania, zwielokrotniania, rozpowszechniania materiału stanowiącego przedmiot zamówienia. W przypadku jakichkolwiek uzasadnionych roszczeń osób trzecich do
materiału stanowiącego przedmiot zamówienia zobowiązuję(my) się do ich zaspokojenia w całości w miejsce KAROT oraz do pokrycia w całości poniesionych przez KAROT kosztów w związku z
wadą prawną materiału. W razie Jakichkolwiek uchybień ponoszę(my) w pełni konsekwencje przewidziane w Ustawie o Prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (DZ.U.NR
24 Poz.83 z późniejszymi zmianami). Oświadczam(y), że zapoznałem(my) się i akceptuje(my): WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ (dalej WRZ) obowiązujące w firmie KAROT, WRZ znajdują się do
pobrania na stronie; www.karot.pl/doku/Warunki_RZ_VO.pdf oraz do wglądu w firmie KAROT.
Uwagi:

Podpis oraz pieczęć firmowa zamawiającego:

KAROT2016/Wzór zastrzeżony/Doku_zam.pdf

ZAMÓWIENIE

Miejscowość:

do
KAROT Anna Marchewka
ul. Wybickiego 7, 31-261 Kraków tel.: 124234288
www.karot.pl, e-mail: biuro@karot.pl, NIP: 679-189-97- 14

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji:

Nazwa zgodna GIDG lub imię i nazwisko

lub PESEL osoby fizycznej

Tel./Fax:

Adres:

ul. ..........

Tel.:

Kod i miejscowość:

00-000 ..........

e-mail:

Osoba upoważniona d o złożenia zamówienia:

Osoba dokonująca rozliczeń finansowych:

Jan Kowalski

000-000-000
biuro@gmail.com
000-000-000

Tel.:

Marcin Kowalski

01-01-2000

Data:

NIP:

Zamawiający:

Kraków

000-000-000

Tel.:

Płyta CD tłoczona + druk offset + koperta foliowa z p. kleju

Nowy materia/:/ Wznowienie z dnia:

Rodzj produkcji/ usługi: tłoczenie, nadruk na nośnikach nagrywalnych, kopiowanie .itp.

Osoba prowadząca w KAROT:

Nowy

Andrzej Guzik / 509 981 527
Tytuł produkcji:

---- TYTUL---- do 20 znaków bez polskich liter

Rodzaj materia/ów przekazanych d o tłoczenia, druku:

1000 szt.

materiał na master CD + projekty nadruku
offset 5

Technika nadruku oraz ilość kolorów nadruku na płycie ( w tym podkład ):

Rodzaj opakowania plastikowego:

NAKŁAD:

koperta foliowa z p. kleju

Rodzaj opakowania papierowego/ poligrafii d o opakowania plastikowego:

xxxxxxxxx

Podkład w kolorze:

NAKŁAD:

NAKŁAD:

biały

1000 szt.
xxxxxxxxx

xxxxxxxxx
Technika nadruku oraz ilość kolorów nadruku na opakowaniu papierowym/ poligrafii ( w tym podkład):

Usługi dodatkowe: konfekcjonowanie, foliowanie, hologram, itp ....

Podkład w kolorze:

konfekcja CD do kopert
6-7 dni roboczych od akceptacji materiałów do produkcji

Do ustalenia z klientem

Termin realizacji:

potwierdzenie przelewu na podstawie
podsumowania zamówienia / f.prof.

Adres dostawy/ Odbiór własny w siedzibie KAROT:

Termin płatności:

Osoba upoważniona d o odbioru zamówionej produkcji/ usługi:

Termin dostarczenia kompletu materiałow d o zamówienia:

Organizacja Zarządzająca Prawami Autorskimi/ Numer katalogowy:

Cena jednostkowa netto w PLN bez transportu:

w dostarczeniu do godz.14 / rozpoczyna termin realizacji
zamówienia

X,XX zł netto szt. x 1000 szt. + 23% VAT
Z chwilą przekazania niekompletnych lub nieprawidłowo przygotowanych materiałów Zamawiający zgadza się na zmianę terminu realizacji zamówienia.
OŚWIADCZENIE
ZAMAWIAJĄCEGO
Oświadczam(y), że posiadam(y) wszelkie prawa autorskie oraz prawa pokrewne do materiału przekazanego firmie KAROT Anna Marchewka (dalej KAROT) w zakresie umożliwiającym legalne wykonanie przez KAROT
zamówienia. W szczególności prawa do utrwalania, zwielokrotniania, publicznego udostępniania oraz wprowadzania do obrotu dóbr niematerialnych wykorzystanych w realizacji zamówienia tj. projekty graficzne, nagrania
audio, wideo, data i programy komputerowe. Oświadczam(y), że przekazane do realizacji zamówienia materiały są pozbawione wad prawnych, a wykonanie przez KAROT zamówienia nie naruszy jakichkolwiek praw, w
szczególności praw autorskich i pokrewnych, osób trzecich. Oświadczam(y), że przekazane do realizacji zamówienia materiały nie zawierają treści niezgodnej z obowiązującymi przepisami prawa oraz innych powszechnie
uznawanych za nieetyczne tj. treści wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, treści pornograficzne. Materiały do realizacji zamówienia nie propagują przemocy, faszyzmu, komunizmu, nie zawierają treści
wulgarnych, nie obrażają uczuć religijnych, ani nie naruszają dobrego imienia osób trzecich. Zobowiązuje(my) się, w przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony osób trzecich dostarczyć, wszelkie niezbędne dokumenty
dotyczące praw do utrwalenia, udostępniania, zwielokrotniania, rozpowszechniania materiału stanowiącego przedmiot zamówienia. W przypadku jakichkolwiek uzasadnionych roszczeń osób trzecich do materiału
stanowiącego przedmiot zamówienia zobowiązuję(my) się do ich zaspokojenia w całości w miejsce KAROT oraz do pokrycia w całości poniesionych przez KAROT kosztów w związku z wadą prawną materiału. W razie
Jakichkolwiek uchybień ponoszę(my) w pełni konsekwencje przewidziane w Ustawie o Prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (DZ.U.NR 24 Poz.83 z późniejszymi zmianami).
Oświadczam(y), że zapoznałem(my) się i akceptuje(my): WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ (dalej WRZ) obowiązujące w firmie KAROT, WRZ znajdują się do pobrania na stronie; www.karot.pl/doku/Warunki_RZ_VO.pdf
oraz do wglądu w firmie KAROT.

Uwagi:

Dodatkowe koszty:
+ XX zł netto transport
+ XX zł netto remasterung CD AUDIO + TEXT

Podpis oraz pieczęć firmowa zamawiającego:

