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AgoraS.A.świadczykompleksowąusługęOfertaKomunikaty,polegającąnazamieszczaniuogłoszeń–komu
nikatóww„GazecieWyborczej” inazapewnieniuemisji tychogłoszeńwdedykowanymserwisie internetowym
http://komunikaty.pl.Naszymklientom zapewniamy najwyższą jakość świadczonych usług, rzetelność, profe
sjonalnąobsługęifachowedoradztwo.NiniejszeZasadyOgólne,podobniejakzamówienielubumowa,sąnie
zbędnymielementamikształtującyminaszewzajemnerelacje.Ichformalizmzostałograniczonydominimumpo
to,abypodkreślić,żeistotąnaszychrelacjijestprzedewszystkimnajwyższajakośćrealizowanychdlaPaństwa
usług.Zapewniamy,żenajważniejszedlanassąPaństwasatysfakcja,oczekiwaniaipotrzeby.Wzgodziezpowyż
sządeklaracjąbędąinterpretowanewszelkiepostanowieniaizasadydotycząceświadczonychPaństwuusług

OkreśleniaużytewZasadachOgólnychnależyrozumiećwnastępującysposób:
ZasadyOgólne–niniejszeogólnezasadyOfertyKomunikaty;
Wydawca–AgoraSpółkaAkcyjnazsiedzibąwWarszawiepodadresemul.Czerska8/10(wydawca„GazetyWybor
czej”,prowadzącateżSerwisKomunikaty),rejestracja:SądRejonowydlam.st.Warszawy,XIIIWydziałGospodar
czyKrajowegoRejestruSądowego,rejestrprzedsiębiorcównrKRS59944,NIP5260305644,kapitałzakładowy
46580831,00zł,wpłaconywcałości,adresserwisukorporacyjnegowww.agora.pl,adrespocztyelektronicznejdo
kontaktu:redakcjakomunikaty@agora.pl,
Ogłoszeniodawca–osoba fizyczna (niedokonującaczynnościprawnejwzakresiezamówieniaUsługi jakokonsu
ment),osobaprawnaalbojednostkaorganizacyjnanieposiadającaosobowościprawnej,zamawiającaUsługę;
GazetaWyborcza–wydawanyprzezWydawcędrukowanydziennikozasięguogólnopolskimpodtytułem„Gazeta
Wyborcza”,wtymwszystkiejegostałe,okazjonalneispecjalneogólnopolskielublokalnedodatkibranżoweitema
tycznewrazzewszystkimistronamilokalnymiukazującymisięwjegowydaniach,rozpowszechnianewrazz„Gazetą
Wyborczą”bezpłatnetytułyprasowe;
Wersjeelektroniczne –elektronicznewersjeGazetyWyborczej, któremogąbyć rozpowszechnianewserwisach
internetowychWydawcy lub zapomocąaplikacji naurządzeniamobilne,przeznaczonem.in. dopobieraniaoraz
utrwalaniaplikówcyfrowych(np.tablet);
Serwis–prowadzonyprzezWydawcętematycznyserwisinternetowyzawierającyOgłoszenia,dostępnypodaktual
nymadresemURL:http://komunikaty.plorazpodadresamibędącymiprzekierowaniamidotegoadresu,atakże
podadresamibędącymiuzupełnieniemlubkontynuacjąorazkażdymadresem,którygozastąpi,stanowiącytytuł
prasowy,wpisanydoRejestruDziennikówiCzasopismprowadzonegoprzezSądOkręgowywWarszawie,VIIWydział
CywilnyRejestrowypodnumerem397/13;
Ogłoszenie–zamieszczanezgodniezZasadamiOgólnymiogłoszenie,będącekomunikatemo:
przetargach,zamówieniachpublicznychitp.,
likwidacjach,postępowaniachugodowych,postępowaniachupadłościowychbądźnaprawczychlubinneogłoszenia
dotyczącepostępowańsądowychiadministracyjnych,

zmianiesiedziby,adresu(wtymdokorespondencji),numerutelefonulubfaksubądźinnychtegotypudanych,
innychinformacjachniezwiązanychzbudowaniemwizerunkuOgłoszeniodawcyijegopromocjąorazniedotyczących
ofertyhandlowousługowejOgłoszeniodawcy;
OgłoszenieWymiarowe–Ogłoszenie,którewdrukujestzamieszczanewpostacigraficznej,iktóregorozmiarwdru
kujestokreślonyliczbąstandardowych,przyjętychprzezWydawcęjednostekpowierzchni;
OgłoszenieDrobne–Ogłoszenie,którewdrukujestzamieszczanewpostacitekstuzewentualnymtypowymwyróż
nieniemgraficznymbądźwpostacigraficznej,któregorozmiarwdrukujestzależnyodliczbystandardowych,przyję
tychprzezWydawcęjednostektekstu(linii).Ogłoszeniadrobnepodzielonesątematycznienarubrykiipodrubryki;
Usługa – kompleksowa usługa reklamowa, polegająca na zamieszczeniu Ogłoszenia w „GazecieWyborczej”
inazapewnieniujegozamieszczeniawSerwisie;
Dzieńroboczy–każdydzieńtygodnia,zwyłączeniemsobót,niedzielidniustawowowolnychodpracy.

ZewzględunaspecyfikęUsługi,nie jestonakierowanadokonsumentów(konsumentemjestosobafizyczna
dokonującazprzedsiębiorcączynnościprawnejniezwiązanejbezpośrednioz jejdziałalnościągospodarcząlub
zawodową).NiniejszeZasadyOgólneniemajązatemzastosowaniadozawieraniaumówzkonsumentami.Jeże
li jednakosoby fizycznezainteresowanesąnabyciemUsługi jakokonsumenci,proszonesąokontaktzdzia
łemsprzedażyWydawcy (pocztą elektronicznąna adres reklama@agora.pl lub redakcjakomunikaty@agora.pl
lubpisemnienaadresAgoraS.A.,ul.Czerska8/10,00732Warszawa)wceluzawarciaindywidualnejumowy
naświadczenieUsługi.

I. DEKLARACJA WYDAWCY

II. OKREŚLENIA

III. INFORMACJA DLA KONSUMENTÓW 
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§1
1. Usługamożemiećjednąznastępującychform,wzależnościodformyOgłoszeniaw„GazecieWyborczej”:

a)UsługaobejmującaOgłoszenieDrobnewjednymznastępującychwydań„GazetyWyborczej”:grzbietgłówny
ozasięguogólnopolskim,stronylokalne,

b)UsługaobejmującaOgłoszenieWymiarowewjednymznastępującychwydań„GazetyWyborczej”:grzbietgłów
nyo zasięguogólnopolskim,strony lokalne,dodatek„MójBiznes.Ludzie–praca– innowacje”,dodatek
„WyborczaDom”.

2. Zzastrzeżeniempostanowieńust.3,OgłoszeniebędzieemitowanewSerwisiejakoaktualne,tj.utrzymywane
wdzialeogłoszeńaktualnych–przezokres28dnioddniapublikacjiOgłoszeniaw„GazecieWyborczej”,nie
późniejniżodgodz.10.00wdniupublikacji.Poupływieokresu,októrymmowawzdaniupierwszymniniejszego
ustępu,Ogłoszeniewzależnościodgrupytematycznej:

 wprzypadkuOgłoszenianależącegodogrupytematycznejprzetargi,zamówieniebędziepublikowanejakoarchi
walne,tj.utrzymywanewdzialeogłoszeńarchiwalnych,

 wprzypadkuOgłoszenianależącegodopozostałychgruptematycznychbędzieonousuwanezSerwisu.
3. KorzystajączUsługi,możeciePaństwosamidecydowaćozakresierealizacjiprawadoemisjiOgłoszeniawSer

wisiepoprzez:
a)złożeniewzamówieniudyspozycji,żeokresemisjiOgłoszeniajakoOgłoszeniaaktualnegowSerwisiemasię

zakończyćwcześniej,niżtojestokreślonewust.2,
b)złożeniewzamówieniudyspozycji,żeokresemisjiOgłoszeniajakoOgłoszeniaaktualnegowSerwisiemasię

zakończyćpóźniej,niżtojestokreślonewust.2–podwarunkiem,żetakaprzedłużonaemisjamauzasad
nieniewtreściOgłoszenia,

c)złożeniew taki samsposób,w jakiwcześniej zostało złożone zamówienie, dyspozycji, że nierozpoczęta
wcześniej emisjawSerwisiema zostać rozpoczętawoznaczonymdniu,przy czymdyspozycjapowinna
zostaćzłożonaniepóźniejniżdogodziny10.00wdniupoprzedzającymdzieńrealizacji,

d)złożeniewtakisamsposób,wjakiwcześniejzostałozłożonezamówienie,dyspozycji,żerozpoczętawcześ
niejemisjaOgłoszeniawSerwisiejakoOgłoszeniaaktualnegomazostaćzakończonawoznaczonymdniu
(wcześniejszymniżtookreślaust.2),przyczymtakadyspozycjapowinnazostaćzłożonaniepóźniejniżdo
godziny10.00wdniupoprzedzającymdzieńrealizacji,

e)rezygnacjęzrealizacjiprawadoemisjiwSerwisie.
§2

SposóbemisjiOgłoszeniawSerwisieokreślaZałączniknr1doZasadOgólnych.Ewentualnemateriałygraficzne
dołączanedoOgłoszeniastanowiąintegralnączęśćOgłoszenia.

§1
1.UsługajestwykonywananapodstawiezłożonegoprzezPaństwazamówienia.RealizacjaUsługidokonywanajest

woparciuoZasadyOgólneiobowiązująceprzepisyprawa.
2. Jeżeli będąPaństwochcieli dokonać zmianw zamówieniu, treści bądźmateriale graficznym,prosimyo ich

dostarczeniezdokładnymokreśleniem,naczymzmianytemająpolegać.JeślibędąchcieliPaństwozrezygno
waćzUsługi,koniecznejestzłożenierezygnacjinapiśmie,faksemlubpocztąelektroniczną.

§2
1. Terminydostarczania zamówień, treści,materiału gotowego, zmianoraz rezygnacji zUsługi znajdąPaństwo

wZałącznikunr1doZasadOgólnychwzakresieemisjiOgłoszeńwSerwisieorazwZałącznikunr2doZasad
OgólnychwzakresieOgłoszeńpublikowanychw„GazecieWyborczej”.

2. WymaganiatechnicznemateriaługotowegododrukuznajdąPaństwowZałącznikunr3doZasadOgólnych.
3. WymaganiatechnicznedotycząceemisjiwSerwisieznajdąPaństwowZałącznikunr1.
4. DlaPaństwawygodymateriały związane zOgłoszeniembędąwmiaręmożliwościWydawcy archiwizowane

wceluichwykorzystaniawprzypadkuponownegozamówieniaprzezPaństwaOgłoszeniaotakiejsamejtreści,
apozakończeniuarchiwizowaniabędąniszczone,naconiniejszymwyrażająPaństwozgodę.

5. ElektronicznekopieOgłoszeńmogąbyćzawartewWersjachelektronicznych,gdziesąumieszczaneelektronicz
nekopiemateriałówprasowych, zamieszczanychwwydaniachdrukowanychGazetyWyborczej.Umieszczenie
kopiiOgłoszeńwWersjachelektronicznychnastępujeautomatycznieibezdodatkowegowynagrodzenia.

6. OgłoszeniazamieszczanewSerwisiemogąbyćrównieżpublikowanewinternetowychserwisachpartnerskich,
prowadzonychprzez kontrahentówWydawcy.Ogłoszeniodawca,poprzez złożenie zamówienia,wyraża zgodę
naewentualnąpublikacjęOgłoszeniawserwisach,októrychmowawzdaniupoprzedzającym.

V. WARUNKI REALIZACJI

IV. FORMY I ZAKRES USŁUGI 
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1.ZamówionąUsługęmogąPaństwo(zzastrzeżeniemtreściust.2poniżej)opłacićwwybranyprzezsiebiesposób:
 a)przedemisją,czylidodniapoprzedzającegoemisjędrukiemwłącznie–płatnośćzgóry,
 b)poemisji,napodstawiewystawionejPaństwufaktury–płatnośćzdołuwciągu14dniodwystawienia

faktury,
 c)inny,określonywumowie.
2.UsługaobejmującazamieszczenieOgłoszeniaWymiarowegojestwyceniananapodstawiecennikaWydawcy

zdniaemisjidrukiemtegoOgłoszenia,aUsługaobejmującazamieszczenieOgłoszeniaDrobnegonapod
stawiecennikazdniaprzyjęciaprzeznaszamówienia.JakiekolwiekdyspozycjeOgłoszeniodawcy,składane
stosowniedopostanowieńrozdziałuIV,§1ust.3ZasadOgólnych,niewpływająnawysokośćwynagrodze
niaWydawcy.

3.Wprzypadku,gdyzewzględunawybranyprzezPaństwasposóbdostarczeniamateriałówiichparametrykoniecz
nebędądodatkowepraceprzygotowawcze lubobróbkaprzezWydawcę,koszttakichprac lubobróbkinie jest
wliczonywcenęUsługiizostanieprzezPaństwauregulowanynapodstawieodrębnejfakturywterminie14dni
odjejwystawienia.

§1
1. OdpowiadająPaństwo za treść zamieszczanychprzez siebieOgłoszeń.Ogłoszenia niemogąbyć sprzeczne

zprawemanidobrymiobyczajami(zasadamiwspółżyciaspołecznego).
2. PostronieOgłoszeniodawcypozostaje zapewnienie, żemaonprawoposługiwaćsięużytymiwOgłoszeniach

informacjami,danymi,znakamitowarowymiorazwszelkimipozostałymielementamichronionymiprawem,atak
że,żedostarczaneWydawcymateriałyniepodlegająpośrednictwuorganizacjizbiorowegozarządzaniaprawami
autorskimi iprawamipokrewnymi.ZłożenieprzezPaństwazamówienia jest równoznacznezPaństwaoświad
czeniem,żepowyższyobowiązekzostałspełniony,zaśzamawianeOgłoszenianiesąsprzecznezprawem(m.in.
zzakazamireklamydotyczącyminp.gierhazardowych,napojówalkoholowych,wyrobówtytoniowych)lubdobry
miobyczajami,jakteż,żezłożeniezamówienianienaruszaprzepisówozamówieniachpublicznych.

3. KoniecznośćnaprawieniawszelkichszkódpowstałychpostronieWydawcywzwiązkuztreściąlubformąPaństwa
Ogłoszenia(włączniezkosztamiprocesulubinnegopostępowaniaprawnegoorazinnymiuzasadnionymiwydatka
miponiesionymiwzwiązkuzroszczeniamiosóbtrzecich)leżypostronieOgłoszeniodawcy.Zobowiązanietodoty
czytakżesytuacji,wktórychstronąpostępowania jestredaktornaczelny„GazetyWyborczej” lubinnyredaktor
bądźpracownikWydawcy.

§2
1.Wydawcamoże, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu, odmówić zamieszczenia lub

wstrzymaćzamieszczenieOgłoszenia,jeżeli:
 zachodzi uzasadnioneprzypuszczenie, że treść lub formaOgłoszenia jestniezgodna zprawem,dobrymi

obyczajami, linią programową lub charakterempublikacji lub z normamiwiążącymiWydawcę zawartymi
wKodeksieDobrychPraktykWydawcówPrasy,KodeksieEtykiReklamy,lub

 osoba trzecia lubwłaściwyorgan lub instytucjapowołanadoczuwanianadprzestrzeganiemzasadetyki
mediówlubetykireklamyzgłosiłyzastrzeżeniadotyczącePaństwaOgłoszenia.

WydawcaniezwłoczniepoinformujeOgłoszeniodawcęoodmowie lubwstrzymaniu zamieszczeniaOgłoszenia,
wskazującprzyczyny.WydawcazamieściOgłoszenie,jeżeliOgłoszeniodawcazmodyfikujejewsposóbwyklucza
jącyniezgodności izastrzeżenia,októrychmowapowyżej.ZmodyfikowaneOgłoszeniezostaniezamieszczone
wpierwotnymterminie,oilezostaniedostarczonewprzewidzianymwzałącznikudladanegoWydawnictwater
miniedlazmianOgłoszenia.

2. PonadtoWydawcamożeodmówićzamieszczenialubwstrzymaćzamieszczenieOgłoszenia,jeżelinieotrzymamy
lubotrzymamyzopóźnieniempłatnośćzazamieszczanewcześniejogłoszenia.

3. Możliwe jestwystąpienieprzerwy technicznejwprzyjmowaniu iemisjiOgłoszeńwSerwisie.Postaramysię,aby
przerwytemiałymiejscewnocyibyłyjaknajkrótsze.JednakżeprzerwywświadczeniuUsługizprzyczyntechnicz
nychwzakresienieprzekraczającym4godzinjednorazowolub12godzinwkażdymtygodniuobowiązywaniaumowy
niesąpodstawądozgłoszeniareklamacji.Wprzypadku,gdyprzerwawemisjiOgłoszeniawSerwisiejestdłuższa
niż4godzinyjednorazowolub12godzinwciągujednegotygodnia,WydawcanawniosekOgłoszeniodawcyzobo
wiązujesiędoprzedłużeniaokresuemisjiOgłoszeniawSerwisiewwymiarzeproporcjonalnymdookresuprzerwy.

4. Rozmowytelefonicznedotyczącezłożeniabądźrealizacjizamówieńmogąbyćutrwalane.

§3
Wydawcainformuje,żestosujeKodeksDobrychPraktykWydawcówPrasydostępnypodadresem
(http://iwp.pl/kodeks_show.php?id_aktualnosc=2).

VI. PŁATNOŚCI

VII. POSTANOWIENIA OGÓLNE



4

OGÓLNE ZASADY OFERTY KOMUNIKATY

4

OGÓLNE ZASADY OFERTY KOMUNIKATY

1. JeżelibędąmieliPaństwojakiekolwiekzastrzeżeniacodosposobuijakościrealizacjizamówienia,prosimyonie
zwłocznykontakt(telefoniczny,faksemlubemailem)zesprzedawcą,któryprzyjmowałPaństwazamówienie,lub
naadresWydawcywskazanywpunkcieII.ReklamacjęrozpatrzymyiudzielimyPaństwuodpowiedziniepóźniejniż
wnastępnymDniuroboczym.Gdybyokazałosiętoniemożliwe,natychmiastpoinformujemyotym,wskazującjed
nocześnieostatecznyterminudzieleniaodpowiedzi,nieprzekraczający14dniodotrzymaniaPaństwareklamacji.

2. Jeżeli zamówieniedotyczyOgłoszeńpublikowanychdrukiemcyklicznie, reklamacjęprosimy zgłosićwdniupier
wszej kwestionowanejemisji, copozwoli nauwzględnienie zmianwkolejnychemisjachOgłoszenia.Przy czym
wprzypadkuOgłoszeńcyklicznychzamieszczanychdzieńpodniuWydawcamożeuwzględnićreklamacjęniewcześ
niejniżwemisjizaplanowanejnatrzecidzieńroboczy,liczącoddniazgłoszeniareklamacji.

1. Wydawca i Ogłoszeniodawca zobowiązują się do przekazania swoim reprezentantom oraz osobom
przez siebie zatrudnionym (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia), których dane osobowe będą
ujawnianedrugiejStroniezamówienia jakoadministratorowidanychwzwiązkuzezłożeniemorazrealizacją
zamówienia,znanychStronieprzekazującej informacjiwskazanychwart.14Rozporządzenianr679/2016
ParlamentuEuropejskiegoiRadyzdnia27kwietnia2016rokuwsprawieochronyosóbfizycznychwzwiązku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy95/4/WE(dalejRODO).

2. Zasady przetwarzania danych osobowych Ogłoszeniodawcy przez Wydawcę określone są w INFORMACJI
ODANYCHOSOBOWYCHPODAWANYCHWZWIĄZKUZZAMÓWIENIEM.

3. WydawcaumożliwiaOgłoszeniodawcyzapoznaniesięzINFORMACJĄODANYCHOSOBOWYCHPODAWANYCH
WZWIĄZKUZZAMÓWIENIEMprzypierwszymkontakciezOgłoszeniodawcą.

NiniejszeZasadyOgólnewrazzewszystkimizałącznikamiobowiązująoddnia05lutego2021roku.

VIII. REKLAMACJEVIII. REKLAMACJE

VIII. REKLAMACJEX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWEIX. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
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SPOSÓBPUBLIKACJIOGŁOSZEŃWSERWISIEKOMUNIKATY.PL

I.OGŁOSZENIAPUBLIKOWANEWSERWISIEMOGĄMIEĆNASTĘPUJĄCĄPOSTAĆ:
1.Ogłoszeniawramachofertypodstawowej,wramachktórego:
 naindeksiewyszukiwaniaOgłoszeniabędąpublikowaneponiżejOgłoszeńwramachofertymediumipremium,

zzastrzeżeniem,żewprzypadkugdyużytkownikSerwisubędziewyszukiwałOgłoszeniapodanymsłowieklu
czowymlubparametrzeogłoszenia,wynikiwyszukiwaniabędąuszeregowanewedługtrafności,tzn.użytkowni
kowiwpierwszejkolejnościbędąprezentowanewyniki,którenajbardziejodpowiadajązapytaniuużytkownika,
cooznacza,żeOgłoszeniewramachofertypodstawowejmożebyćużytkownikowiprezentowanepowyżejOgło
szeniawramachofertymediumipremium;

 naindeksiewyszukiwaniaOgłoszeniepublikowanebędziewnastępującysposób:
* wprzypadkuOgłoszeńdotyczących kupna, sprzedaży,wynajmu, dzierżawynieruchomości zamieszczane

będą:tytułOgłoszenia,przedmiotOgłoszenia,miejscowośćorazwojewództwo,wktórympołożonajestnieru
chomość,powierzchnianieruchomości,cena,

* wprzypadkuOgłoszeńdotyczących ruchomości, ofert biznesowych zamieszczanebędą: tytułOgłoszenia,
przedmiotOgłoszenia,miejscowośćorazwojewództwo,cena,

* wprzypadkuOgłoszeńdotyczącychprzetargów,zamówieńzamieszczanebędą:tytułOgłoszenia,przedmiot
Ogłoszenia,miejscowośćorazwojewództwo,terminskładaniaofert,

* wprzypadkupozostałychOgłoszeńzamieszczanebędą:tytułOgłoszenia,datapublikacjiOgłoszenia,miejsco
wośćorazwojewództwo;

 zawartośćstronyzeszczegółamiOgłoszeniaobejmuje:
* wprzypadkuOgłoszeńdotyczącychprzetargów lubzamówieńzamieszczanebędą: tytułOgłoszenia, rodzaj

Ogłoszenia, przedmiotOgłoszenia, tryb zamówienia, data publikacjiOgłoszenia, termin składania ofert,
numerOgłoszenia,źródłoOgłoszenia,oznaczeniepodmiotuogłaszającego:nazwa,ulica,kodpocztowy,miej
scowość,województwo,numertelefonu,osobadokontaktu,email,stronaWWWogłaszającego(przyczym
bezpośredniowidocznabędzienazwaogłaszającego,resztadanychbędziewidoczna,gdyużytkownikkliknie
wpole„Zobaczdaneogłaszającego”),pełnatreśćOgłoszenia,logoOgłoszeniodawcyprezentowanewpra
wymgórnymroguOgłoszeniaorazzdjęcia,

* wprzypadkuOgłoszeńdotyczącychnieruchomości zamieszczanebędą: rodzaj transakcji, przedmiotOgło
szenia,tytułOgłoszenia,powierzchnianieruchomości,cenanieruchomości,adresnieruchomości,tryb,data
publikacjiOgłoszenia, terminskładaniaofert /przetargu/ licytacji, numerOgłoszenia, źródłoOgłoszenia,
oznaczeniepodmiotuogłaszającego:nazwa,ulica,kodpocztowy,miejscowość,województwo,numertelefo
nu,osobadokontaktu,email,stronaWWWogłaszającego(przyczymbezpośredniowidocznabędzienazwa
ogłaszającego,resztadanychbędziewidoczna,gdyużytkownikklikniewpole„Zobaczdaneogłaszającego”),
pełnatreśćOgłoszenia,logoOgłoszeniodawcyprezentowanewprawymgórnymroguOgłoszeniaorazzdjęcia,

* wprzypadkuOgłoszeńdotyczącychruchomościorazofertbiznesowychbędązamieszczane:rodzajtransak
cji, przedmiotOgłoszenia, tytułOgłoszenia, cena, tryb, terminskładaniaofert,datapublikacjiOgłoszenia,
numerOgłoszenia,źródłoOgłoszenia,oznaczeniepodmiotuogłaszającego:nazwa,ulica,kodpocztowy,miej
scowość,województwo,numertelefonu,osobadokontaktu,email,stronaWWWogłaszającego(przyczym
bezpośredniowidocznabędzienazwaogłaszającego,resztadanychbędziewidoczna,gdyużytkownikkliknie
wpole„Zobaczdaneogłaszającego”),pełnatreśćOgłoszenia,logoOgłoszeniodawcywprawymgórnymrogu
orazzdjęcia,

* wprzypadkupozostałychOgłoszeńbędązamieszczane:przedmiotOgłoszenia,tytułOgłoszenia,datapubli
kacjiOgłoszenia,numerOgłoszenia,źródłoOgłoszenia,oznaczeniepodmiotuogłaszającego:nazwa,ulica,
kodpocztowy,miejscowość,województwo,numertelefonu,osobadokontaktu,email,stronaWWWogła
szającego(przyczymbezpośredniowidocznabędzienazwaOgłaszającego),resztadanychbędziewidoczna,
gdyużytkownikklikniewpole„Zobaczdaneogłaszającego”),pełnatreśćOgłoszenia,logoOgłoszeniodawcy
wprawymgórnymroguOgłoszeniaorazzdjęcia.ZdjęciazamieszczanewszczegółachOgłoszeniadotyczyć
mogątylkoiwyłącznieprzedmiotuOgłoszenia.Dojednegoogłoszeniamożnadodaćmaksymalnie10zdjęć.
Wprzypadkubrakuzdjęcia,wmiejscuprzeznaczonymnajegopublikacjęAgoramożezamieścićmateriałgra
ficznyjezastępujący.

2.Ogłoszeniawramachofertymedium,wramachktórego:
 na indeksiewyszukiwaniaOgłoszeniabędąpublikowaneponiżejOgłoszeńw ramachofertypremium,ale

przedOgłoszeniamiwramachofertypodstawowej,zzastrzeżeniem,żewprzypadkugdyużytkownikSerwisu
będziewyszukiwałOgłoszeniapodanymsłowiekluczowymlubparametrzeogłoszenia,wynikiwyszukiwania
będąuszeregowanewedługtrafności,tzn.użytkownikowiwpierwszejkolejnościbędąprezentowanewyniki,

ZAŁĄCZNIK nr 1
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którenajbardziejodpowiadajązapytaniuużytkownika,cooznacza,żeOgłoszeniewramachofertymedium
możebyćużytkownikowiprezentowaneponiżejOgłoszeniawramachofertypodstawowejlubpowyżejOgło
szeniawramachofertypremium,

 naindeksiewyszukiwaniaOgłoszeniazofertymediumbędąoznaczonejako„Wyróżnione”,
 zawartośćstronyzeszczegółamiOgłoszeniaobejmujeinformacjewymienionewramachofertypodstawowej

(októrychmowawpkt1powyżej).
3.Ogłoszeniawramachofertypremium,wramachktórego:

 na indeksiewyszukiwaniaOgłoszeniabędąpublikowanepowyżejOgłoszeńw ramachofertypodstawowej
imedium,zzastrzeżeniem,żewprzypadkugdyużytkownikSerwisubędziewyszukiwałOgłoszeniapodanym
słowiekluczowymlubparametrzeogłoszenia,wynikiwyszukiwaniabędąuszeregowanewedługtrafności,tzn.
użytkownikowiwpierwszej kolejnościbędąprezentowanewyniki, którenajbardziejodpowiadają zapytaniu
użytkownika,cooznacza,żeOgłoszeniewramachofertypremiummożebyćużytkownikowiprezentowane
poniżejOgłoszeniawramachofertypodstawowejlubOgłoszeniawramachofertymedium;

 naindeksiewyszukiwaniaOgłoszeniezostanieoznaczonejako„Premium”;
 stronazeszczegółamiOgłoszeniapublikowanabędziewsposóbokreślonywoferciepodstawowej(októrym

mowawpkt1powyżej);
 ofertauzupełnionazostanieoprezentacjęzawierającąwszystkieOgłoszeniawramachofertypremium;napier

wszejstronieprezentacjibędziesięznajdować6(sześć)najnowszychOgłoszeń,nadalszychstronachprezen
tacjiumieszczonebędąpozostałeOgłoszeniauszeregowanewedługdatypublikacji, tzn.odnajnowszychdo
najstarszych;prezentacjaumieszczonabędzienastroniegłównejSerwisu,zawieraćbędzie tytułOgłoszenia,
wskazaniemiastaorazwojewództwaibędzielinkowaćdostronyzeszczegółamidanegoOgłoszenia.

IIDOSTARCZANEWYDAWCYMATERIAŁYPRZEZNACZONEDOPUBLIKACJINASTRONACHSERWISUPOWIN
NYSPEŁNIAĆNASTĘPUJĄCEWYMAGANIA:
1. TreśćOgłoszeniapowinnamiećpostaćplikutekstowego,najlepiejwstandardzieWord2000*.doclub*rtf;
2. Plikigraficzneprzyjmowanesąwnastępującychformatach:
 a)plikigraficznelogotypówwformacieGIF,wrozmiarze120x80pikseli,
 b)pliki graficzne zdjęć w formacieGIF, JPG, JPEG,PJEPG,w rozmiarze640x480pikseli, o rozdzielczości

72dpi,przyczymłącznawagaplikówgraficznychniepowinnaprzekraczać8MB,niesąakceptowanepliki
wformatach:PDF,CDR,EPS,PSD.

3. MateriałydopublikacjiOgłoszeniawSerwisieOgłoszeniodawcadostarczanajpóźniejna3dniroboczeprzed
emisjąwSerwisie.

4. WprowadzeniezmianwtreściOgłoszeń,materialegraficznym,atakżezaprzestanieemisjiOgłoszeniawskutek
rezygnacjizusługinastąpiniepóźniejniżwciągunastępnegodniaroboczegooddniapotwierdzeniaprzyjęciaod
Ogłoszeniodawcywyżejwskazanychdyspozycji.Wydawcapotwierdziprzyjęciedyspozycjiwterminie1dniarobo
czegoodotrzymaniadyspozycji.

5. WydawcazastrzegasobiemożliwośćpublikowanianastronachSerwisuwramachdodatkowychpól reklamo
wychikonwentowychdowolnereklamyitreści.

IIIZASADYKATEGORYZACJIOGŁOSZEŃWSERWISIE:
1. OgłoszeniodawcamożepowierzyćkategoryzacjęzamawianychOgłoszeńpracownikomWydawcy.
2. OgłoszenianapodstawietreścisąkwalifikowanedojednejzczterechgruptematycznychOgłoszeń:

 Przetargi,zamówienia
 Nieruchomości
 Ruchomości,ofertybiznesowe
 Komunikaty.

3. JeżelitreśćOgłoszeniadotyczywięcejniż jednejgrupytematycznejOgłoszeńzostaniezakwalifikowanedotylu
grupOgłoszeń,iludotyczy.

4. DlagrupytematycznejOgłoszeńPrzetargi,zamówieniadodawanesąnastępującekategorie:
 RodzajOgłoszenia
 Trybzamówienia
 PrzedmiotOgłoszenia
 DatapublikacjiOgłoszenia
 Terminskładaniaofert
 Numerogłoszenia
 ŹródłoOgłoszenia
 TytułOgłoszenia
 Oznaczeniepodmiotuogłaszającego:nazwa,ulica,kodpocztowy,miejscowość,województwo,numertelefo

ny,osobadokontaktu,email,adresWWWogłaszającego.
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5.DlagrupytematycznejOgłoszeńNieruchomościdodawanesąnastępującekategorie:
 Tryb
 Rodzajtransakcji
 PrzedmiotOgłoszenia
 Terminskładaniaofert
 DatapublikacjiOgłoszenia
 NumerOgłoszenia
 ŹródłoOgłoszenia
 Powierzchnia
 Cena
 TytułOgłoszenia
 Adresnieruchomości
 Oznaczeniepodmiotuogłaszającego:nazwa,ulica,kodpocztowy,miejscowość,województwo,numertelefo

ny,osobadokontaktu,email,adresWWWogłaszającego.
6.DlagrupytematycznejOgłoszeńRuchomości,ofertybiznesowedodawanesąnastępującekategorie:

 Tryb
 Rodzajtransakcji
 PrzedmiotOgłoszenia
 DatapublikacjiOgłoszenia
 NumerOgłoszenia
 ŹródłoOgłoszenia
 Terminskładaniaofert
 Cena
 TytułOgłoszenia
 Oznaczeniepodmiotuogłaszającego:nazwa,ulica,kodpocztowy,miejscowość,województwo,numertelefo

ny,osobadokontaktu,email,adresWWWogłaszającego.
7.DlagrupytematycznejOgłoszeńKomunikatydodawanesąnastępującekategorie:

 PrzedmiotOgłoszenia
 TytułOgłoszenia
 Datapublikacjiogłoszenia
 Numerogłoszenia
 ŹródłoOgłoszenia
 Oznaczeniepodmiotuogłaszającego:nazwa,ulica,kodpocztowy,miejscowość,województwo,numertelefo

ny,osobadokontaktu,email,adresWWWogłaszającego.
8.JeżeliztreściOgłoszenianiewynikająwszystkiekategorie,zostanąonepominiętepodczaskategoryzacji.
9.SzczegółowyopiskategoriiprzypisywanychdoposzczególnychgrupOgłoszeńzawieraponiższatabela.
tabelanr1

WYKAZKATEGORIIPRZYPISYWANYCHDOPOSZCZEGÓLNYCHGRUPOGŁOSZEŃ
 
TYP OGŁOSZENIA PRZETARGI, ZAMÓWIENIA NIERUCHOMOŚCI RUCHOMOŚCI,  KOMUNIKATY

   OFERTY BIZNESOWE

 rodzaj ogłoszenia ogłoszenie o zamówieniu      
  ogłoszenie o planach    
  ogłoszenie o wyniku postępowania    
  informacja o wstępnej kwalifikacji    
  ogłoszenie o sprostowaniach         
  

tryb przetarg ograniczony przetarg przetarg  
  przetarg nieograniczony licytacja licytacja  
  negocjacje z ogłoszeniem inne inne  
  dialog konkurencujny    
  negocjacje bez ogłoszenia    
  inne         

rodzaj transakcji   sprzedaż sprzedaż  
   kupno kupno  
    dzierżawa dzierżawa     
  

przedmiot ogłoszenia roboty budowlane działki budowlane maszyny, urządzenia sądowe (spadki, zasiedzenia, inne)
  zamówienia na dostawy działki przemysłowe samochody osobowe sądowe (upadłości, układy, inne)
  zamówienia na usługi grunty rolne samochody ciężarowe komunikaty urzedów
  inne grunty inne pojazdy specjalistyczne komunikaty firm
   budynki mieszkalne materiały, wyroby gotowe konkursy na stanowiska
   mieszkania przedsiębiorstwo, udziały inne
   lokale wierzytelności  
   budynki biurowe oferty współpracy  
   budynki przemysłowe inne  
  budynki inne 
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ZAŁĄCZNIK nr 2

tabelanr4

TERMINY DOSTARCZENIA ZAMÓWIENIA, POTWIERDZONEJ METRYKI INSERTU, DOSTARCZENIA INSERTU, REZYGNACJI Z ZAMÓWIENIA

WYDANIE Termindostarczeniazamówienia,
potwierdzonejmetrykiInsertu1

TermindostarczeniaInsert2,
rezygnacjizrealizacjizamówienia

Wyborcza TV PIĄTEK Wysokie Obcasy SOBOTA  
(WRZUTKI, WKLEJKI I WSZYWKI) 14dniroboczychprzedemisją 6dniroboczychprzedemisją

Stałe dodatki branżowe i tematyczne oraz grzbiet główny  
Gazety Wyborczej 7dniroboczychprzedemisją 3dniroboczeprzedemisją

Dodatki okazjonalne 7dniroboczychprzedemisją 3dniroboczeprzedemisją

Mój Biznes. Ludzie – praca – innowacje 
WTOREK wtorekwtygodniuprzedemisją czwartekwtygodniuprzedemisją

tabelanr3

tabelanr2

TERMINY DOSTARCZANIA ZAMÓWIENIA, TREŚCI OGŁOSZENIA DROBNEGO, NANOSZENIA ZMIAN W TREŚCI OGŁOSZENIA ORAZ REZYGNACJI Z ZAMÓWIENIA

Wydanie ogłoszeniadrobnewzasięgulokalnymplus

Gazeta Wyborcza strony lokalne  
PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, CZWARTEK, SOBOTA wdniuroboczymprzedemisjądogodz.15.00

Gazeta Wyborcza strony lokalne  
PIĄTEK wdniuroboczymprzedemisjądogodz.11.00

Mój Biznes. Ludzie – praca – innowacje  
WTOREK piątekprzedemisjądogodz.17.00

TERMINY DOSTARCZANIA ZAMÓWIENIA, TREŚCI OGŁOSZENIA DROBNEGO, NANOSZENIA ZMIAN W TREŚCI OGŁOSZENIA ORAZ REZYGNACJI Z ZAMÓWIENIA

Wydanie ogłoszeniadrobnewzasięgulokalnym

Gazeta Wyborcza strony lokalne  
Wrocław, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Gdańsk  
PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, CZWARTEK

wdniuroboczymprzedemisjądogodz.15.00

Gazeta Wyborcza strony lokalne  
Warszawa  
PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK, SOBOTA

wdniuroboczymprzedemisjądogodz.15.00

Gazeta Wyborcza strony lokalne  
Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, 
Opole, Płock, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Wrocław, Zielona Góra   
PIĄTEK

wdniuroboczymprzedemisjądogodz.11.00

Mój Biznes. Ludzie – praca – innowacje  
WTOREK piątekprzedemisjądogodz.17.00
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ZAŁĄCZNIK nr 3

ZASADYTECHNICZNEZAMIESZCZANIAINSERTÓWW„GAZECIEWYBORCZEJ”
Dogłównegogrzbietu„GazetyWyborczej”możliwejestwyłącznieinsertowaniemechaniczne.
1.Insertwrzucanymechaniczniemusispełnićponiższewymogitechniczne:

Ulotkipowinnymiećkształtkwadratulubprostokąta.
InsertstandardowytoulotkadwustronicowawformacieA4iowadzedo30g.
Ulotkiwielostronicowemusząmiećzłamwzdłużdłuższegoboku.
Jeżeli Państwa ulotki będą miały format lub wagę powyżej standardu, do zamówienia będzie doliczona dopłata
cennikowa.
Jeżeli Państwa ulotki będą miały wymiary lub wagę poniżej standardu lub jeżeli będą miały nieregularny kształt, to usługa
insertowaniawgrzbieciegłównym„GazetyWyborczej”niezostaniewykonana.
2.Insertwdodatkach„GazetyWyborczej”niemożeprzekraczaćnastępującychparametrów:

Insertwrzucanydo„WysokichObcasów”,„WyborczejTV”2
–format:maksimum200mmx295mm
InsertwrzucanydostałychdodatkówbranżowychitematycznychorazgrzbietugłownegoGazetyWyborczej
–format:maksimum270mmx400mm
Insertwdodatkach„GazetyWyborczej”możemiećnieregularnykształt,możliwesąwklejki,banderoleifolie
–wszelkichinformacjiudzieliPaństwupracownikdziałusprzedaży.

3.Orientacyjnynakładdanegowydania„GazetyWyborczej”podanyprzezwydawcęmożesięwahaćwgranicach5%całości
tego nakładu. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za zwiększenie i zmniejszenie nakładu gazet powyżej lub poniżej
5% całości nakładu, jeśli jest to spowodowane przyczynami nadzwyczajnymi, niedającymi się przewidzieć w czasie
przyjmowaniazamówienia.

4.Wydawca jest zobowiązany po emisji Insertu do poinformowaniaOgłoszeniodawcy o liczbie niewykorzystanych Insertów,
jeżeli rzeczywisty nakład danego wydania „Gazety Wyborczej” jest mniejszy od nakładu podanego na metryce Insertu
o więcej niż 5%. W takim przypadku Ogłoszeniodawca ma prawo do zamieszczenia niewykorzystanych Insertów bez
dodatkowej odpłatności w terminie i wydaniu „Gazety Wyborczej” ustalonym z Wydawcą. Jeżeli Ogłoszeniodawca nie
skorzysta zmożliwości zamieszczenianiewykorzystanych Insertów,powinienodebrać je zdrukarni,nawłasnykoszt,nie
później niżw ciągu7dni roboczychoddaty emisji Insertu. Po tym terminie Inserty zostanąprzezWydawcęoddanena
makulaturę,zaśOgłoszeniodawcynieprzysługująztegotytułujakiekolwiekroszczeniawstosunkudoWydawcy.

FORMAT A6 (110X155) – FORMAT MINIMALNY MOŻLIWY DO INSERTU MECHANICZNEGO
objętość [strony] gramatura minimalna [g/m2] gramatura maksymalna [g/m2]

2 210 220pojedynczakartka

4,8,12,16 120 220

format A5 (148x210)

objętość [strony] gramatura minimalna [ g/m2] gramatura maksymalna [ g/m2]
2 130 220pojedynczakartka

4,8,12,16 90 220

20,24,28,32 90 200

format A4 (210x297)

objętość [strony] gramatura minimalna [ g/m2] gramatura maksymalna [ g/m2]
2 90 220pojedynczakartka

4 90 220

8,12 60 220

16 45 220

20,24 45 180

28,32 45 150

36,40 45 120

44,48,52 45 90

56,60,64 45 60

format A3 (270x400) – format maksymalny możliwy do insertu mechanicznego

objętość [strony] gramatura minimalna [ g/m2] gramatura maksymalna [ g/m2]
2 180 220pojedynczakartka

4 90 180

8,12 60 180

16 45 180

20,24 45 120

28,32 45 90

36,40,44,48 45 60

52,56,60,64 45 45
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5.Dostarczenie przez Państwa Insertów o parametrach niezgodnych z zamówieniem i metryką Insertu lub z naszymi
wymaganiamitechnicznymipowodujenastępująceskutki:

 –Jeżelibędzietomożliwezewzględówtechnicznych,możemysiępodjąćwykonaniausługipodwarunkiemuiszczeniaprzez
Państwadodatkowegowynagrodzenia.

 –JeżeliuwzględnienieproponowanychprzezPaństwazmianniejestmożliwelubnieuiszcząPaństwododatkowego
wynagrodzeniawewskazanymprzeznasterminie,będzietorównoznacznezrezygnacjąprzezPaństwazzamówienia.

6.W przypadku niedostarczenia Insertu do drukarni w ustalonym terminie Insert nie zostanie zainsertowany
lubOgłoszeniodawcaobciążonyzostaniekosztamizwiązanymizprzesunięciemterminuprodukcji.

7.WprzypadkuwcześniejszegodostarczeniaInsertówOgłoszeniodawcazostanieobciążonykosztamimagazynowania.

STANDARDYDOSTARCZANIAINSERTÓW
1.Prosimy,abydostarczylinamPaństwo(nawłasnykoszt)gotoweInsertydodrukarniwyszczególnionejwmetryceInsertu

zgodniezterminami,któreznajdąPaństwowZałącznikuA1tabelinr3.
 DokumentyniezbędnedoprzyjęciaprzezdrukarniePaństwaulotek:
 –czytelnakopiametrykiInsertu
 –kwit dostawy lub list przewozowy określający w sztukach rzeczywistą  liczbę  ulotek zgodną z metryką Insertu, liczbę

palet (ewentualnie paczek, kartonów, pudełek), liczbę ulotek  na palecie (w paczce,w pudełku,w kartonie). Prosimy,
aby na kwicie dostawy lub liście przewozowym widniała informacja, czy palety, na których dostarczono ulotki,
sąjednorazowe(toznaczyzostająwrazzulotkąwdrukarni),czyteżpodlegająodrazuwymianienatakiesamepuste.

2.Informujemy,żedrukarnienieodsyłajądostawcompalet.
3.JeżeliwysyłkaInsertówodbywasięzapośrednictwemfirmkurierskich,todoprzesyłkipowinienbyćdołączonykwitdostawy

zawierającywszystkiedanezawartewpkt1powyżej.PrzypominamyPaństwu,żefirmykurierskiedostarczająulotki tylko
wagowo(nieilościowo).KosztyprzesyłkikurierskiejponosiOgłoszeniodawca.

4.Informujemy, że dostarczone do wkładkowania Inserty mające uszkodzenia mechaniczne (zagięte rogi, krawędzie,
pofałdowane i nierówne grzbiety, krzywe odcięcie, zamoczenia, wadliwą obróbkę introligatorską, uszkodzenia powstałe
wtrakcie transportuczypakowania),uniemożliwiająpoprawne insertowanie iwtrosceo jakośćświadczonejusługibędą
odrzucone,rezultatemtegojestzmniejszenienakładuInsertu.

5.O wystąpieniu jakichkolwiek opóźnień w dostarczeniu Insertów oraz o ich ewentualnych niedoborach ilościowych
ijakościowychzostanąPaństwoprzeznasniezwłoczniepoinformowani.

6.Drukarnieodmówiąprzyjęciaulotekbezwymaganychdokumentów.

STANDARDYPAKOWANIAINSERTÓW
1. DrukarnieprzyjmująwyłącznieInsertyułożoneluzemna„europaletach”(120x80cm).Paletyniestandardoweniepodlegają

wymianienapuste.Paletypowinnybyćzabezpieczoneprzedwilgociąorazzapakowanetak,abyuniemożliwićzsuwaniesię
paczek.

2. Wysokość palety z ulotkami niemoże przekraczać 140 cm, awaga brutto 900 kg.  Palety powinny być zabezpieczone
od góry tekturowym lub drewnianym deklem oraz dodatkowo taśmą ściągającą (tzw. bandowanie); należy unikać zbyt
mocnego bandowania palet, ponieważ powoduje ono zaginanie krawędzi ulotek. Wskazane jest, aby na krawędziach
paletumieszczonebyłykątowniki zabezpieczająceulotkiprzeddeformowaniem.Paletymogąbyćzafoliowane,alenależy
zwrócićuwagę,abyfolianiezawijałabrzegówulotek(zbytdużynaciągfoliinaowijarce),coprowadzidozwiększeniastrat
technologicznych.  Z czterech stron na każdej palecie (paczce, kartonie, pudełku) powinna znaleźć się metryka Insertu
zpodanądokładną liczbązapakowanychulotek,nazwąulotki,datąedycji, tytułemdodatku, zasięgiem icałkowitą liczbą
palet.Prosimyoumieszczeniewwidocznymmiejscuwzoruulotki.

3. Każde opakowanie zbiorcze powinno zawierać informacje zgodne z informacjami zamieszczonymi na zawieszkach
poszczególnychpalet.Dotyczytowszczególnościdostawrealizowanychwkontenerachbądźwopakowaniachzbiorczych.

4. Insertypowinnybyćrówno,luzemułożonegrzbietaminapaleciewtymsamymkierunkuwstosachowysokościminimum
15cm,pomiędzyposzczególnymiwarstwamipowinnyznajdowaćsięprzekładkitekturowe.Insertyniemogąwystawaćpoza
obryspalety,ponieważmożetodoprowadzićdouszkodzeniaulotekpodczastransportu.PaczkizInsertaminiemogąbyć
foliowane.


