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§1
Wykonawca zobowiązuje się do stworzenia strony internetowej
:
1.1.
Domena (tak/nie):
istniejąca
nowa.
Istniejąca domena (tak/nie):
transfer na serwer wykonawcy,
parking na serwerze własnym.
Nowa domena (wystawiana osobna faktura!):
w zonie/zonach
;
pożądana nazwa
;
parking domeny (tak/nie):
na serwerze wykonawcy
na własnym serwerze.
Wyłącznie subdomena (na domenie wykonawcy)
.monastyrski.ink.
Lustro – domena dodatkowa z przekierowaniem (tak/nie):
;
w zonie/zonach
;
pożądana nazwa
;
parking domeny (tak/nie):
na serwerze wykonawcy
na własnym serwerze.
1.2.
Hosting
rozmiar (tak/nie):
do 500 Mb,
od 500 Mb do 1 Gb,
od 1 Gb do 2 Gb,
od 2 Gb;
termin
1 rok
2 lata
3 lata.
1.3.
CMS
nazwa
;
wersja
płatna (wystawiana osobna faktura!)
bezpłatna (zgodnie z ceną producenta).
1.4.
Instalacja skryptu CMS (tak/nie):
na własnym serwerze
na serwerze wykonawcy.
1.5.
Szablon – układ i grafika, wraz z adaptacją do CMS (tak/nie):
wersja podstawowa
, (lub) adoptowana
(i) mobilna
;
wersji w innych językach
ilość innojęzycznych wersji
symbole języków
.
1.6.
Kontent startowy (tak/nie):
do 20 artykułów,
21-100 artykułów,
więcej 100 artykułów.
1.7.
Logo (tak/nie):
jest
brak,
grafika firmowa (tak/nie):
jest
brak.
1.8.
Moduły dodatkowe, struktura, uwagi:

.
1.9.
Potrzeba w tworzeniu dodatkowych multimedia (tak/nie):

zdjęcia,

wideo,

poligrafia.

§2
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy przelewem na konto firmowe
Wykonawcy nr 39 1140 2004 0000 3602 7767 6126. Całkowity koszt wynagrodzenia – to
zł (słownie:
złotych 00/100) brutto.
W tym: zadatek w kwocie
zł (słownie:
złotych 00/100) brutto
w dniu podpisania umowy lub następnym dniu bankowym, i dopłata w kwocie
zł (słownie:
złotych 00/100) brutto w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni
od daty przekazania zamówienia.
W fakturze koncowej do kosztu dopłaty dolicza się koszty dojazdu (od i do siędziby firmy) w kwocie
0,8358 zł za 1 kilometr (poza obszarem Krakowa) jeśli takie występują.
§3
W ciągu
(słownie:
) roboczych dni od daty zawarcia umowy i
przekazywania danych niezbędnych do wykonania zamówienia Zamawiający drogą elektroniczną otrzymuje link do
eskizu strony na poddomenie wykonawcy lub nowym domenie. Archiwum z plikami ostatecznej wersji strony
Zamawiający otrzymuje w terminie
(słownie:
) dni od daty
zawarcia umowy, ale nie wcześniej niż za
(słownie:
) dni od daty
przekazywania danych niezbędnych do wykonania zamówienia, osobiście lub drogą elektroniczną
lub przez serwis pocztowy czy kuriera (data na kopercie jest datą odesłania i wykonania usługi).
W przypadku potreby tworenia dodatkowych multimadia przekazanie archiwum nastąpi w terminie ustalonym
powyżej liczonym od daty stworenia (i przekazywania) owych.
W razie opóźnienia w wykonaniu usługi stanowiącego przedmiot niniejszej umowy (z winy Wykonawcy) Wykonawca
zobowiązany jest zapłacić zamawiającym karę umowną w wysokości 1 % umówionego wynagrodzenia brutto za każdy
dzień opóźnienia, ale nie więcej niż 30 %.
§4
Wykonawca zrealizuje usługę własnym staraniem, przy użyciu własnych narzędzi, z najwyższą starannością i na
poziomie technicznym właściwym dla tego rodzaju usług.
Zamawiający oświadcza iż zapoznał się z portfolio i stylem Wykonawcy.
§5
Przyjmujący zamówienie nie ma prawa powierzyć wykonania usługi stanowiącego przedmiot niniejszej umowy innej
osobie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
§6
Podczas wykonania zamówienia Zamawiający zapewnią Wykonawcy wszystkie niezbedne dane do wykonania
zamówienia.
Wszelkie koszty związane z tworzeniem dodatkowych multimedia pokrywa Zamawiający zgodnie z dodatkową
umową lub aneksem do danej umowy.
§7
Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jednocześnie oświadcza, że został poinformowany
o możliwości wglądu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia w przetwarzaniu, prawie przenoszenia
danych do innego administratora danych, wniesienia sprzeciwu dla dalszego ich przetwarzania oraz wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony danych osobowych.
Wykonawca zachowa na swój użytek, w szczególności – dla celów swojej reklamy i promocji, kopie strony na własnej
poddomenie. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie kopii strony na poddomenie Wykonawcy oraz jej obrazów
(screenów) w materiałach reklamujących działalność Wykonawcy i z tego tytułu w przyszłości nie będzie przedstawiał
żadnych roszczeń finansowych. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się nie wykorzystywać dane materiały w
żadnym innym charakterze niż wspomniane w niniejszym paragrafie.
Rozpowszechnienie szablonu strony lub opragromuwania na stronie wymaga uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego oraz Wykonawcy.
§8
W przypadku niemożliwości wykonania usługi przez Wykonawcę w wyniku zdarzeń losowych uniemożliwiających jej
wykonanie (choroba, wypadek), Wykonawca zobowiązany jest powierzyć wykonanie niniejszej umowy osobie trzeciej
zwanej dalej Zastępcą. Zamawiający powinni uprzednio, zaakceptować zastępcę wskazanego przez Wykonawcę. Jeżeli
Zamawiający nie zaakceptują zastępcy wskazanego przez Wykonawcę, Zamawiającym przysługuje zwrot zadatku.
§9
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia woli stron w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
Ewentualne spory między stronami rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby Wykonawcy. W
sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
ustaw dotyczących prawa autorskiego.
§10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY _________________________________

WYKONAWCA __________________________________

