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Umowa
Pomiędzy nami AIO Collective Kuczmińska Witkowska sp.j. a ….

Wstęp
Zawsze robimy co tylko możliwe, aby spełnić Twoje potrzeby i oczekiwania. Niemniej jednak
dobrze jest mieć pewne rzeczy spisane na papierze, aby nikt nie miał wątpliwości co jest co. Kto się
powinien czym zająć i w jakim czasie, oraz co się stanie gdy coś pójdzie nie tak jak trzeba. W tej
umowie używamy prostego słownictwa i przedstawiamy wszystko w sposób krótki i zwięzły. Nie
mamy najmniejszego zamiaru podsuwać Ci do podpisania czegoś czego będziesz żałować w
późniejszym terminie. To czego chcemy to dobra dla obu stron teraz i w przyszłych projektach.
W skrócie rzecz ujmując;
Ty … z siedzibą w …, NIP … zlecasz nam, AIO Collective Kuczmińska Witkowska sp.j. z siedzibą
w Tarnów 33-100, ul Rogoyskiego 25A/16, NIP 866 173 44 01, projekt i wykonanie strony
internetowej na bazie naszego szablonu … z aiocollective.pl wraz z wprowadzeniem dostarczonej
treści pod adresem … Ustalamy … jako nieprzekraczalny termin oddania strony.
Na co zgadzają się obie strony
Ty: Oświadczasz, że masz prawo udziału w tej umowie zarówno w swoim imieniu, imieniu swojej
firmy lub organizacji. Dostarczysz nam wszelkie materiały niezbędne do ukończenia tego zlecenia
w akceptowanym przez nas terminie i formacie. Zapoznasz się z naszą pracą, dostarczysz
ewentualne uwagi oraz zatwierdzisz zlecenie przestrzegając ustalonych terminów. Przestrzeganie
terminów dotyczy obu stron, dlatego daty które ustalimy w tej umowie będą obowiązywały również
Ciebie. Ponadto zobowiązujesz się do przestrzegania terminów płatności rozpisanych na końcu tej
umowy.
Podpisując tą umowę przyjmujesz również do wiadomości, że strona www, którą Ci dostarczymy
oparta jest na jednym z naszych gotowych szablonów. Oznacza to, że nie przenosimy na Ciebie
autorskich praw majątkowych do strony, a jedynie udzielamy niewyłącznej licencji na korzystanie z
niej przez czas nieokreślony. Nie będziesz więc miał możliwości odsprzedaży strony lub
duplikowania pod innym (niż ustalony w umowie) adresem www.
My: Oświadczamy, że mamy doświadczenie i możliwości do zrobienia wszystkiego na co się
zgodziliśmy, a swoją pracę będziemy wykonywać profesjonalnie i terminowo. Będziemy dążyć do
przestrzegania każdego terminu, który został ustalony a ponadto zobowiązujemy się zachować w
tajemnicy wszystkie przekazane przez Ciebie materiały.
Projekt
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Ponieważ lubimy pracować na jasnych zasadach, gdzie dostarczamy produkt wysokiej jakości i
solidnie wykonaną pracę za godną zapłatę. Całość zlecenia dzielimy na etapy. Na każdy z etapów
wystawiamy osobną fakturę z góry. Jeśli któraś z faktur nie zostanie opłacona w terminie będzie to
skutkować wstrzymaniem prac nad stroną i przesunięciem daty ostatecznej publikacji.
Fakturę za pierwszy etap wystawiamy od razu i spełnia ona funkcję zarówno zaliczki jak i
rezerwacji terminu. Na tej podstawie my zobowiązujemy się zarezerwować dla Ciebie czas i
wykonać określoną pracę.
Na każdym etapie będziesz mieć możliwość sprawdzenia postępu naszej pracy. Jeśli na
którymkolwiek etapie pomimo dokonania zmian i wprowadzenia poprawek nadal nie będziesz
zadowolony z kierunku w którym zmierza projekt, możesz po zapłaceniu za dotychczas wykonaną
pracę rozwiązać z nami umowę.
Wycena
− Szablon …
−
razem: … zł netto
Zakres prac
W ramach określonej w umowie wyceny zakres prac obejmuje:
− Instalacja strony na Twoim serwerze i domenie.
− Instalacja i konfiguracja Wordpress
− Drobne dostosowanie szablonu do Twoich potrzeb (podmiana logo, dobór kolorystyki)
− Wstępne uzupełnienie treścią na podstawie dostarczonych materiałów (4-5 podstron)
− Skonfigurowanie struktury strony zgodnie z mapą strony ustaloną w korespondencji
mailowej.
− Serwis CMS (usługa dodatkowa) - Opieka i instalowanie wszelkich niezbędnych
aktualizacji Wordpress oraz zainstalowanych wtyczek w momencie ich dostępności.
Wycena usług dodatkowych
Wprowadzenie nadprogramowej treść (powyżej 5 podstron) w tym ewentualne wersje językowe
strony jest liczone wg stawki 40zł netto/podstrona.
Serwis CMS (usługa dodatkowa) - Opieka i instalowanie wszelkich niezbędnych aktualizacji
Wordpress oraz zainstalowanych wtyczek w momencie ich dostępności. - 25zł netto/mc lub 250zł
netto /rok (2 miesiące gratis)
Materiały graficzne
Wszelkie grafiki wektorowe (np. logo) dostarczysz nam w postaci edytowalnych plików
wektorowych (*.ai, *.eps lub *.pdf). Wszelkie zdjęcia powinny być dostarczone w wysokiej
rozdzielczości. Jeśli zdecydujesz się na zdjęcia z banku zdjęć możemy zasugerować odpowiednie
biblioteki.
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Wsparcie dla przeglądarek i urządzeń mobilnych
Zgodność przeglądarek i urządzeń mobilnych nie oznacza, że strona będzie wyglądać identycznie w
każdej przeglądarce, każdej rozdzielczości i na każdym urządzeniu mobilnym. Oznacza to, że
dołożymy wszelkich starań, aby strona prezentowała się jak najlepiej adekwatnie do możliwości
danej przeglądarki lub urządzenia.
Testowanie przeglądarek
Testujemy stronę na aktualnych wersjach najważniejszych przeglądarek będących w użyciu.
Dotyczy to przeglądarek stworzonych przez Apple (Safari), Google (Chrome), Microsoft (Internet
Explorer, Edge), Mozilla Firefox i Opera. Upewniamy się również, że użytkownicy korzystający z
Explorera 9 i 8 dla Windows pomimo uproszczonego wyglądu będą mieli niczym nie utrudniony
dostęp do treści na stronie.
Pomoc Techniczna
Nie jesteśmy firmą hostingową w związku z czym nie oferujemy pomocy w sprawach hostingu
strony, poczty elektronicznej lub innych usług związanych z hostingiem. Jeśli posiadasz już usługę
hostingu, to świetnie. Jeśli nie, możemy polecić Ci preferowanego przez nas usługodawcę. W celu
instalacji strony na Twoim serwerze będziemy potrzebować następujące dane:
Login i hasło do panelu administracyjnego serwera,
lub
Login i hasło do serwera ftp oraz nazwę, adres i hasło do bazy danych.
Dokładamy wszelkich starań, aby dane które nam przekazujesz były bezpieczne, niemniej jednak
po instalacji strony, zobowiązujesz się do samodzielnej zmiany hasła do serwera.
Zmiany i poprawki
Wymieniona na początku tej umowy cena jest oparta na podstawie prognozowanych przez nas
kosztów i czasu w jakim powinniśmy wykonać wszystkie zlecone nam przez Ciebie zadania. Nie
chcemy Cię jednak ograniczać do Twoich wstępnych pomysłów. Jeśli w czasie prac nad stroną
wpadniesz na jakiś ciekawy pomysł i będziesz chciał go zrealizować, chętnie wycenimy go
oddzielnie.
Prawa autorskie
Po pierwsze, gwarantujesz, że wszystkie elementy treści, tekst, zdjęcia oraz inne dzieła które nam
dostarczysz są Twoją własnością, są wolne od praw autorskich lub masz pozwolenie na ich użycie.
Pozostajesz właścicielem wszelkich tekstów, zdjęć oraz materiałów graficznych jakie nam
dostarczyłeś, chyba że prawo własności należy do kogoś innego.
Naszą własnością pozostaje szablon graficzny na korzystanie z którego udzielamy Tobie licencji
bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych, po uregulowaniu wszelkich opłat.
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Lubimy chwalić się naszymi osiągnięciami, dlatego też zachowujemy sobie prawo do udostępnienia
linku do Twojej strony oraz prezentację projektu wykonanego dla Ciebie w naszym portfolio, lub
wspomnienie o nim na blogu w magazynach lub portalach społecznościowych.
Postanawiamy skorzystać z przysługującego nam w prawie autorskim przywileju podpisania
utworu poprzez dodanie w stopce zwrotu „created by AIO Collective”. Ty natomiast zobowiązujesz
się nie usuwać tego podpisu.
Płatności
Ustalamy następujące etapy płatności:
− Etap I – Instalacja i konfiguracja szablonu … netto
− Etap II – uzupełnienie treścią i publikacja strony … zł netto

Na każdy etap wystawiamy fakturę VAT z 7 dniowym terminem płatności.

Terminy
Za nieprzekraczalny termin oddania strony przyjmujemy … Rozpoczęcie prac ustalamy na …
Oczekujemy sprawnej współpracy i odpowiedzi na wysłane materiały / zapytania w ciągu
maksymalnie trzech dni roboczych. Tylko w ten sposób będziemy w stanie dotrzymać ustalonego
terminu.
Rzeczy drobnym druczkiem
Dokładnie jak w przypadku mandatu nie możesz przekazać tej umowy na kogoś innego bez naszej
zgody. Umowa ta pozostaje wiążąca i nie ma potrzeby jej odnawiania. Jeśli z jakiegoś powodu
część tej umowy stanie się nieaktualna lub niewykonalna, reszta pozostaje bez zmian. W przypadku
zmiany zakresu prac wycena zostanie odpowiednio dostosowana.
Pomimo prostego języka, warunki tej umowy są jak najbardziej poważne, a umowa ta jest
dokumentem prawnym, podlegającym wyłącznej jurysdykcji polskich sądów.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Zleceniodawca

Zleceniobiorca
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