W:\formularze\internet\pozycjonowanie1-2-3.odt

ZAMÓWIENIE
na pozycjonowanie strony internetowej

Zamawiający:
Wykonawca:
AWR BiB, 10-699 Olsztyn, ul. Zakole 17, NIP 739-050-34-21
Zamawiający zamawia usługę pozycjonowania strony/podstrony o następującym adresie:
Ww. strona będzie pozycjonowana na następujące frazy, wg następujących cen
Fraza

Cena netto/dzień

Cena netto/dzień

(pozycja 1-3)

(pozycja 4-10)

Warunki zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wprowadzeniu strony do pierwszej 10. wyników wyszukiwarki
google.pl. Pozycję sprawdza się po wpisaniu ustalonej frazy w okno wyszukiwania wyszukiwarki google.pl, w
lokalizacji odpowiadającej wybranej miejscowości.
2. Zamówienie zawiera się na czas nieokreślony. Za dzień rozliczenia przyjmuje się ostatni dzień miesiąca
kalendarzowego. Płatność za usługę Zamawiający uiszczać będzie w terminie 7 dni od wystawienia faktury,
przelewem, na konto wskazane na fakturze.
3. Po upływie 12 miesięcy, Zamawiający może zrezygnować z zamówienia, pod warunkiem złożenia rezygnacji na
piśmie. Okres wypowiedzenia wynosi 1 pełny miesiąc licząc od pierwszego dnia miesiąca, następującego po dacie
wpływu wypowiedzenia.
4. Wykonawca pobiera opłaty w przypadku, gdy strona znajdzie się na pozycjach od 1 do 10 naturalnych wyników
google.pl. Nie liczy się tu wyników na mapkach (google maps, ani wyników pochodzących z adwords, ani innych
reklam).
5. Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu braku strony wśród pierwszych 10. wyników. Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialności za skutki zmian w algorytmach i regulaminach wyszukiwarki google.pl w skali ogólnej
ani w skali dotyczącej wybranych stron, w tym strony Zamawiającego.
6. Wykonawca nie pobiera opłat za dni w których strona zajmuje pozycję 11. i niższe.
7. Zamawiający udostępni konto ftp, na którym znajduje się strona i jej pliki źródłowe.
8. Zamawiający niniejszym zezwala na wprowadzenie zmian potrzebnych do optymalizacji i pozycjonowania strony.
9. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający nie będzie samodzielnie wprowadzał zmian w plikach źródłowych
pozycjonowanej strony, nie będzie tworzył żadnych duplikatów całych treści zawartych na stronie, ani żadnych jej
części. Niniejsze ustalenie dotyczy zarówno treści dodawanych do katalogów, presell pages, duplikowania całej strony
jak i wszelkich podobnych działań.
10. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez składania podpisu.
11. W przypadku nie uregulowania płatności w terminie Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia podwójnych odsetek
ustawowych, za każdy dzień zwłoki.
Kwota

Termin płatności

Wynikająca z raportu i odpowiadającej mu faktury

7 dni od wystawienia faktury . Płatność za miniony miesiąc

Miejscowość i data

Pieczątka nagłówkowa firmy

Imię, nazwisko Zamawiającego i podpis

