
STRONA INTERNETOWA  SKLEP INTERNETOWY 
ZAMÓWIENIE - WZÓR 

 
ZLECENIODAWCA – NAZWA: KORPORACJA FINANSOWA „BUDUJ Z NAMI” 

OSOBA ZLECAJĄCA: MARCIN CEGIEŁKA  STANOWISKO: VICEPREZES 

ADRES: 20 – 888 BABIE ŹRÓDŁA, HYŻY STOK 20  NIP: 22 – 444 – 897 – 36 

TEL./FAX: 99/490 39 29  E-MAIL: budujznami@korporacja.pl  WWW: BUDUJZNAMI.COM.PL 

OSOBA – KONTAKT: ANNA KILWATER TEL./MOBILE: +48 888 16 77 90   E-MAIL: kilwater@korporacja.pl 

STRONA INTERNETOWA: SKLEP INTERNETOWY: 

ELEMENTY ZAMÓWIENIA: 
 

1. DOWOLNA ILOŚĆ PRODUKTÓW 2. DOWOLNA ILOŚĆ KATEGORII 
3. SYSTEM RABATOWY 4. NEWSLETTER 
5. WYSZUKIWARKA PRODUKTÓW 6. GALERIA FOTO PRODUKTÓW 
7. NOWOŚCI  / AKTUALNOŚCI 8. SZACOWANIE KOSZTÓW WYSYŁKI 
9. KOMENTARZE DO PRODUKTÓW 10. WŁASNE RODZAJE WYSYŁKI 
11. - 12. - 
13. - 14. - 
15. - 16. - 
17. - 18. - 
19. - 20. - 

 
OPRACOWANIA GRAFICZNE:   WŁASNE:   CONTRACT: 

OPRACOWANIE TEKSTOWE:  WŁASNE:   CONTRACT: 

MATERIAŁY POMOCNICZE: 
DOSTARCZENIE:   OPIS: 

do dnia: Logo, materiały graficzne oraz teksty do sklepu internetowego zostaną 

bezpośrednio: dostarczone na płycie CD w odpowiednich formatach, rozdzielczościach,   

e-mail: czcionkach. 

inne:  

PROJEKT - AUTORYZACJA:    DOSTARCZENIE DO DNIA:            AKCEPTACJA DO DNIA:  

KOSZTORYS:                                     OPRACOWANIE GRAFICZNE:      1000,00 zł netto ,      1230,00  zł brutto 

 WYKONANIE SYSTEMU:      2300,00 zł netto ,      2829,00  zł brutto 

                          RAZEM :      3300,00 zł netto ,      4059,00 zł brutto 

 

SPOSÓB PŁATNOŚCI:                 GOTÓWKA:  PRZELEW:     BARTER %: 

UWAGI: faktura zostanie wystawiona po zaakceptowaniu projektu sklepu z 14-dniowym terminem płatności. 

Upoważniam Centrum Promocji i Reklamy „Contract”  
do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu. 

 
 

Zleceniodawca: 
                                                                                                                                                       pieczęć i podpis 

20.02.2012 

NIE 

NIE 

KURIER 

20.03.2012 27.03.2012 

NIE TAK NIE 

NIE TAK 

NIE 

 
NIE 

TAK 

 
TAK 



STRONA INTERNETOWA  SKLEP INTERNETOWY 
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY USŁUGI REKLAMOWEJ 
 

 
1. Na podstawie danych zawartych w zamówieniu: elementów podstawowych, opcji dodatkowych, ewentualnie opracowania 

graficznego i tekstów otrzymanych od Zleceniodawcy oraz dalszych ustaleń, Zleceniodawcy zostaną przedstawione dwie wersje 
projektu strony internetowej / sklepu internetowego do wyboru chyba, że akceptację Zleceniodawcy uzyska projekt przedstawiony 
przez Zleceniobiorcę w pierwszej kolejności. 
 

2. Zleceniodawcy przysługuje – jednorazowo -  możliwość wprowadzenia zmian, korekt, poprawek w każdym z projektów. 
W przypadku gdy dalsze zmiany, korekty, poprawki nastąpią po dostarczeniu przez Zleceniodawcę zmodyfikowanego materiału, 
Zleceniobiorca może naliczyć opłatę dodatkową w wysokości minimum 5 % kosztów zamówienia chyba, że strony postanowią 
inaczej.  
 

3. W przypadku gdy opracowanie graficzne przedmiotu zlecenia wykonuje Centrum Promocji i Reklamy „Contract”, Zleceniodawca 
zobowiązuje się dostarczyć wszelkie materiały pomocnicze niezbędne do wykonania zlecenia w terminie określonym w zamówieniu. 
Bieg terminu wykonania zlecenia liczony będzie od nastąpienia powyższego zdarzenia. 
 

4. W przypadku gdy opracowanie tekstowe przedmiotu zlecenia wykonuje Centrum Promocji i Reklamy „Contract”, Zleceniodawca 
zobowiązuje się dostarczyć Zleceniobiorcy wszelkie materiały pomocnicze lub zorganizować spotkanie konsultacyjne w celu 
omówienia treści opracowania tekstowego.  
 

5. Zleceniodawca oświadcza, że materiały użyte do wykonania zlecenia nie są obciążone prawami osób trzecich, w szczególności 
prawami autorskimi, które mogłyby być naruszone poprzez ekspozycję strony internetowej / sklepu internetowego. 
 

6. W przypadku dostarczenia przez Zleceniodawcę materiałów, których treść jest niezgodna z obowiązującym prawem lub normami 
etycznymi Centrum Promocji i Reklamy CONTRACT odmówi zrealizowania zlecenia. 
 

7. Odbiór wykonanego zamówienia nastąpi za potwierdzeniem w formie pisemnej. 
 

8. Wszelkie zmiany, korekty, poprawki zgłoszone po odebraniu wykonanego zamówienia uregulowane będą osobnym porozumieniem, 
umową lub zamówieniem. 
 

9. Usługi utrzymania i obsługi strony internetowej / sklepu internetowego oraz utrzymania i obsługi kont e-mail będą regulowane 
odrębnym porozumieniem, umową lub zamówieniem. 
 

10. Zleceniodawca wyraża zgodę na umieszczenie na stronie internetowej / sklepie internetowym znaku firmowego Zleceniobiorcy jako  
wykonawcy. 
 

11. Zleceniodawca zobowiązuje się do dokonania zapłaty za usługę gotówką lub przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy: 
mBANK 05 1140 2017 0000 4102 1303 7991 

w terminie określonym w fakturze. W przypadku opóźnienia zapłaty Zleceniodawca uzna odsetki ustawowe określone 
w odpowiednim dokumencie. Odbiór zapłaty w formie gotówkowej przez przedstawiciela handlowego Zleceniobiorcy może 
nastąpić jedynie na podstawie ważnego, pisemnego upoważnienia imiennego. 
 

12. Zleceniodawca wyraża zgodę na umieszczenie jego adresu mailowego w bazie mailowej „CONTRACT” oraz na przysyłanie informacji 
od Zleceniobiorcy w formie newslettera. 
 

13. Zleceniodawca wyraża zgodę na umieszczenie jego nazwy i logo na stronie internetowej Zleceniobiorcy w dziale dotyczącym 
partnerów przedsiębiorstwa „Contract”. 
 

14. W sprawach dotyczących niniejszego zlecenia zastosowanie mają odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego. 
 

15. Strony zgodnie oświadczają, że będą dążyć do polubownego rozstrzygania ewentualnych kwestii spornych. W przypadku braku 
porozumienia w powyższym trybie, właściwym do rozstrzygania kwestii spornych będzie sąd właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy. 
 

16. Zlecenie niniejsze obowiązuje od dnia jego podpisania i może być wycofane w nieprzekraczalnym  terminie 7 dni od dnia jego 
zawarcia. W powyższym przypadku Zleceniodawca, w terminie do 14 dni od dnia powiadomienia o wycofaniu zlecenia, zapłaci 
Zleceniobiorcy koszty manipulacyjne w wysokości 20 % kwoty brutto na podstawie wystawionej przez Zleceniobiorcę faktury.  

 
 
 

BABIE ŹRÓDŁA, 15.02.2012 Zleceniodawca:  MARCIN CEGIEŁKA  
miejscowość i data  pieczęć i podpis 

 
Aktualizacja: 01.09.2017 

 


