
 
Załącznik nr 3a do zapytania ofertowego 

Umowa - zlecenie / Umowa o dzieło 

 
zawarta w Nowej Sarzynie w dniu 15 lipca 2022 r. 

pomiędzy: 

Stowarzyszeniem „Nasza Mała Ojczyzna” z siedzibą przy ul. 1-go Maja 1, 37-310 Nowa Sarzyna, 

NIP 816-15-70-830, reprezentowanym przez: 

Andrzeja Domańskiego- Prezesa, 

Jacka Wojdałowicza - Sekretarza, 

zwanym dalej Zleceniodawcą / Zamawiającym 

a 

……………………..………………………, zamieszkałą/ym w …………………….….  przy ul. 

……………………………….., legitymującą/ym się dowodem osobistym ……………….., wydanym 
przez …………………………………………………………., zwaną/ym dalej Zleceniobiorcą / 
Wykonującym. 
 

§ 1 
Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie strony www Zleceniodawcy / Zamawiającego 
zgodnie z określonymi przez Zleceniodawcę / Zamawiającego w załączniku nr 1 do niniejszej 
umowy „Wymaganiami co do zawartości strony internetowej”. 

§ 2 
1. W terminie do 14 września 2022 r. Zleceniobiorca / Wykonujący zaprezentuje Zleceniodawcy / 

Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt strony internetowej (zwany dalej „projektem”). 
2. Zleceniodawca / Zamawiający może zgłosić uwagi do projektu w terminie 2 dni od prezentacji. 
3. Zleceniobiorca / Wykonujący zobowiązuje się do uwzględnienia uwag Zleceniodawcy / 

Zamawiającego oraz przedstawienia poprawionego projektu w terminie 7 dni od dnia wniesienia 
uwag przez Zleceniodawcę / Zamawiającego. 

4. Jeżeli Zleceniobiorca nie uwzględni uwag, o których mowa w § 2 pkt. 2, Zleceniodawca / 
Zamawiający może odstąpić od umowy bez wypłaty wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1. 

5. Zleceniobiorca / Wykonujący zobowiązuje się do wsparcia technicznego do dnia 

……………………, a w szczególności do naprawy wszelkich usterek oraz błędów, które zostaną 
ujawnione w trakcie funkcjonowania strony. Naprawa zgłoszonych błędów będzie dokonywana 
przez Zleceniobiorca nie dłużej niż w ciągu 2 dni roboczych od momentu ich zgłoszenia. 

 
§ 3 

Zleceniodawcy / Zamawiającemu przysługuje prawo żądania zapłaty kary umownej w wysokości 1% 

kwoty określonej w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki względem terminów określonych w § 2 pkt. 1 i 3. 
 

§ 4 
1. Za wykonanie zlecenia Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 

………………………… zł (słownie: ………….……………. złotych …../100). 
2. Zleceniodawca / Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za wykonane zlecenie w ciągu 7 dni od 

otrzymania rachunku wystawionego przez Zleceniobiorcę, nie później jednak niż 30 września 
2022 r. Wzór rachunku stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

3. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Zleceniobiorcy / Wykonującego 
nr ………………………………………… w banku ………………………………….. . 

 

§ 5 
1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa  w § 4 ust. 1, Zleceniobiorca / Wykonujący przenosi 

na Zleceniodawcę / Zamawiającego pełnię przysługujących mu autorskich praw majątkowych do 
projektu oraz strony. Zleceniodawca / Zamawiający z dniem wypłaty wynagrodzenia staje się 

wyłącznie uprawnionym do korzystania i rozporządzania projektem oraz stroną. 
2. W stopce wykonanej strony Zleceniobiorca / Wykonujący może zamieścić zwięzłą informację 

dotyczącą twórcy strony, której treść zostanie uzgodniona z Zleceniodawcą / Zamawiającym. 
3. Zleceniodawca / Zamawiający zobowiązuje się do niedokonywania zmian w stopce przez okres 

5 lat od dnia wypłaty wynagrodzenia Zleceniobiorcy / Wykonującemu. 
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4. Zleceniodawca / Zamawiający może dokonywać modyfikacji strony w dowolnym zakresie, z 

zastrzeżeniem ust. 3. 
 

§ 6 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 7 
Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy 
dla miejsca siedziby Zleceniodawcy / Zamawiającego. 

§ 8 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
2. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
............................................                                                      .............................................. 

  
       Zleceniodawca / Zamawiający            Zleceniobiorca / Wykonujący 

 

Załączniki: 

1. Wymagania co do zawartości strony internetowej. 
2. Wzór rachunku za wykonanie umowy. 

 


