Tarnobrzeg, dnia 05.04.2019

Umowa o realizację strony internetowej
pomiędzy :
Krzysztofem Leśniak, ul. Konf. Dzikowskiej 28 lok.6, 39-400
Tarnobrzeg, zwanym dalej zleceniobiorcą
a,
wzoór wzór wzór wzór wzór wzór wzór wzór,
zwanym dalej zleceniodawcą

§1 – Przedmiot umowy & obowiązki stron
Zleceniobiorca zobowiązuje się do :
•

Stworzenia profesjonalnej strony internetowej umożliwiającej zleceniodawcy jej późniejszą
samodzielną edycję. – włącznie ze stworzeniem logotypu.

•

Założenie bazy danych MySql

•

Założenie konta FTP

•

Założenie konta pocztowego

•

Instalacja i konfiguracja systemu CMS WordPress lub edytora Mobirise

•

Samodzielne napisanie tekstów reklamujących usługi firmy zleceniodawcy

•

Integracja z serwisami społecznościowymi

•

Konfiguracja formularza kontaktowego

•

Integracja z Google Maps

•

Wprowadzenie strony z galerią realizacji, portfolio bez limitu pozycji

•

Rejestracja i uruchomienie statystyk Google Analytics

•

Rejestracja strony w indeksie Google oraz Bing

•

Instalacja skryptu informującego o plikach Cookie

•

Wprowadzenie podstrony z Polityką Cookies

•

Wprowadzenie dostarczonych przez zleceniodawcę danych do strony internetowej w
postaci zoptymalizowanych pod kątem seo tekstów reklamowych

•

Uruchomienie w pełni funkcjonalnej strony pod adresem ustalonym w czasie trwania
współpracy zawierającej ustalone i dostarczone materiały przez zleceniodawcę
Zleceniodawca zobowiązuje się do :

•

Dostarczenia wszelkich informacji dotyczących prowadzonej przez niego działalności na
prośbę zleceniobiorcy

•
§2 – Hosting & domena
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§2 – Hosting & domena
Domena i hosting zostaną zarejestrowane przez zleceniobiorcę w dniu wejścia w życie niniejszej
umowy, pierwszy rok opłacony jest z góry przez zleceniobiorcę, koszta utrzymania hostingu i
domeny w kolejnych latach to 189 zł brutto, zleceniodawca zobowiązany jest skontaktować się ze
zleceniobiorcą mailowo, i opłacić hosting/domenę na kolejny rok.
§3 – Terminy
Zleceniobiorca, zobowiązuje się do zrealizowana całości przedmiotu umowy w terminie nie
dłuższym niż 14 dni od dnia wprowadzenia niniejszej umowy w życie, w tym terminie wysyłając
zleceniodawcy podgląd projektu i nanosząc poprawki/zmiany według instrukcji zleceniodawcy.
§4 – Płatność, rozliczenie
Niniejsza umowa, jak i rozpoczęcie procesu prac nad realizacją strony internetowej, nastąpi w
momencie opłacenia przez zleceniodawcy całości umówionej kwoty za realizacji – 600 zł brutto,
przez hiperłącze do operatora płatności błyskawicznych BlueMedia udostępnionego przez
zleceniobiorcę, lub bezpośrednio na rachunek bankowy wskazany przez zleceniobiorcę. Forma
płatności poprzedzającej realizację spowodowana jest obciążeniami związanymi z rejestracją
domeny, hostingu oraz materiałów potrzebnych do należytej realizacji strony internetowej. W
przypadku braku akceptacji stworzonego projektu przez zleceniodawcę, całość wpłaconej kwoty
na poczet realizację strony internetowej zostanie zwrócona na rachunek bankowy zleceniodawcy
w terminie nie dłuższym niż 14 dni od odstąpienia od umowy. Po akceptacji projektu,
zleceniobiorca wystawi fakture VAT na dane zleceniodawcy zawarte w niniejszej umowie i prześle
ją pocztą elektroniczną na adres zleceniodawcy.
§5 – Prawa autorskie
Po zakończeniu prac nad stroną internetową, i całkowitą akceptacją projektu przez
zleceniodawcę, zleceniobiorca prześle na adres e-mail zleceniodawcy pisemne zrzeczenie się
praw autorskich lub korzyści majątkowych wynikających z realizacji przedmiotu umowy.
Jednocześnie zleceniobiorca oświadcza, że zdjęcia, teksty i pozostałe elementy zamieszczone na
stronie internetowej, nie łamią w żaden sposób innych praw autorskich, i pochodzą z legalnego
źródła.
Dokument elektroniczny, nie wymaga podpisu żadnej ze stron, za wprowadzenie umowy w życie liczy się dzień dokonania wpłaty przez
zleceniodawcę pieniędzy na realizację przedmiotu umowy.

