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UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG 
(podstawowy pakiet gwarancyjny) 

zawarta w dniu [data] w Częstochowie pomiędzy 

Fundacją Widzialni z siedzibą w Częstochowie, ul. Warszawska 53, 42-202 Częstochowa, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000340787, NIP: 9492129789,  

reprezentowaną przez Członka Zarządu Pana [imię i nazwisko] 

zwaną dalej „Usługodawcą” 

a 

[dane usługobiorcy] 

zwaną dalej „Usługobiorcą” 

zwanymi łącznie dalej „Stronami” 

§1.  

Niniejsza umowa dotyczy świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy usługi 

„Podstawowy pakiet gwarancyjny” o specyfice określonej poniżej (dalej również: Usługa).  

§2.  

Usługa, o której mowa w §1, polega na: 

1. jednorazowym sprawdzeniu, w okresie obowiązywania umowy, wprowadzonych 
treści na stronę internetową w zakresie 5 wytypowanych kluczowych podstron strony 
internetowej; 

2. wskazaniu elementów niezgodnych ze standardem WCAG 2.1; 

3. przygotowaniu raportu z audytu. 
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§3.  

1. Audyt strony internetowej, o którym mowa w §2 pkt. 1), zostanie przeprowadzony 

w terminie [liczba] dni od dnia zgłoszenia przez Usługobiorcę strony internetowej do 

audytu.  

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić nie później niż w terminie 1 roku od 

dnia zawarcia umowy.  

3. Wytypowanie podstron, na których zostanie przeprowadzony audyt, będzie dokonane 

przez Usługodawcę.  

§4.  

W terminie [liczba dni] dni od zakończenia audytu zostaną wskazane Usługobiorcy elementy 

niezgodne ze standardem WCAG 2.1. 

§5.  

Raport z audytu zostanie przygotowany i przedstawiony Usługobiorcy w terminie [liczba] dni 

od dnia przeprowadzenia audytu.  

§6.  

1. Usługobiorca zapłaci na rzecz Usługodawcy wynagrodzenie z tytułu świadczenia Usługi 

w wysokości złotych 750 netto (słownie: siedemset pięćdziesięciu złotych).  

2. Wynagrodzenie jest płatne w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, na rachunek 

bankowy Usługodawcy o numerze 14 1940 1076 3105 2450 0000 0000 w Credit Agricole 

Bank Polska S.A. 

3. Niezgłoszenie przez Usługobiorcę strony do audytu nie stanowi podstawy do zwrotu 

zapłaconego wynagrodzenia oraz nie zwalnia Usługobiorcy z obowiązku zapłaty 

wynagrodzenia.  

§7.  

1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony 1 roku.  

2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozpoznawane przez sąd właściwy 

dla siedziby Usługodawcy.  
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3. Zmiany umowy wymagają formy dokumentowej pod rygorem nieważności. 
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