Umowa na usługę „Święty spokój”
zawarta …................ w Poznaniu, pomiędzy:
firmą Lokomotywa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 33 60-837 Poznań o numerze NIP:5981587963 oraz REGON:
302016444, reprezentowanej przez Krzysztofa Świdra – zwanego w dalszej części umowy Zleceniobiorcą
a

..................................................................................

..................................................................................

(Pieczęć firmowa)

(Pieczęć imienna lub podpis osoby/osób reprezentujących firmę)

§ 1 Przedmiot zlecenia
1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania usługi „Święty spokój”.
2. Strony za opiekę serwisu internetowego ustalają dla Zleceniobiorcy wynagrodzenie w kwocie 59 zł netto miesięcznie.
3. Opieka serwisu internetowego będzie obejmować:
Zakres usługi:

Lp.

1.

Wykonanie i trzymanie kopii zapasowej na zewnętrznym serwerze

2.

Systematyczne aktualizowanie systemu Wordpress

3.

Systematyczne aktualizowanie wtyczek Wordpress

4.

Monitoring antywirusowy

5.

1h administracji w miesiącu czyli zmiany wykonane na zlecenie dotyczące obecnej strony internetowej …....................
(aktualizacja treści, zdjęć, dodanie zakładek itp.)

§ 2 Zobowiązania
1.
2.
3.

Strony zobowiązują się przekazać wszelkie informacje, które są konieczne do realizacji niniejszej umowy.
Zleceniodawca zobowiązuje się przesłać w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy, kody dostępowe do serwera
FTP oraz PANELU ADMINISTRACYJNEGO, które umożliwią administrację serwisu internetowego.
Zleceniobiorca zobowiązuje się do realizacji zgłoszenia awarii w ciągu 2 dni roboczych.
§ 3 Wynagrodzenie

1. Zleceniobiorcy należy się co miesięczne wynagrodzenie przez cały czas trwania niniejszej umowy w wysokości 59 zł netto.
2. Przed rozpoczęciem każdego miesiąca rozliczeniowego należącego do czasu trwania niniejszej umowy Zleceniobiorca prześle
Zleceniodawcy fakturę VAT z 7 dniowym okresem płatności.
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§ 4 Czas trwania umowy
1.
2.
3.

Umowę zawiera się na czas 12 miesięcy od dnia … do dnia …
Po tym okresie umowa przechodzi na czas nieokreślony z trzy miesięcznym okresem jej wypowiedzenia.
Okres wypowiedzenia jest liczony od pierwszego dnia następnego miesiąca, po złożeniu wypowiedzenia.

§ 5 Postanowienia końcowe
1.
2.
3.

Każda zmiana w treści niniejszej umowy wymaga pisemnego przedstawienia w formie aneksu do umowy pod groźbą
unieważnienia umowy za wyjątkiem zmian nazwy firmy, danych adresowych, oraz formy organizacyjno-prawnej każdej
ze stron umowy.
Jeżeli strony nie poinformują o zmianie adresu siedziby firmy wówczas wszelkie przesyłki kierowane na adres korespondencji
zawarty w niniejszej umowie uważa się za dostarczone.
Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania umowy przez Zleceniodawcę i przesłaniu jej pocztą elektroniczną w
formie skanu do Zleceniobiorcy lub pocztą tradycyjną.

ZLECENIOBIORCA

ZLECENIODAWCA

..............................................................

..............................................................

(Pieczęć imienna oraz podpis osoby/osób
reprezentujących firmę Zleceniobiorcy)

(Pieczęć imienna oraz podpis osoby/osób
reprezentujących firmę Zleceniodawcy)
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