Wzór - Umowa pozycjonowania - Wzór
§ 1 Strony umowy
1. GSM PROJEKT Sp. z o. o.., 5-220 Jelcz-Laskowice, ul. Oławska 25, NIP: 9151790074, REGON: 022054013, KRS 0000446773,
kapitał zakładowy 50.000.00 zł, adres mail: kontakt@netiseo.pl , zwana dalej Zleceniobiorcą.
2. …..............................., z siedzibą …....................……………………………....., ul. …..........................., NIP: …..........................,
REGON: …............, adres mail:........................................ zwana dalej Zleceniodawcą.
§ 2 Ogólne warunki umowy
1. Zleceniodawca zleca firmie GSM PROJEKT sp. z o. o. , zwanej w umowie jako Zleceniobiorca wykonanie wszystkich czynności
będących przedmiotem niniejszej umowy, a Zleceniobiorca takie zlecenie przyjmuje.
2. Przedmiotem umowy jest wykonanie prac polegających na pozycjonowaniu strony internetowej Zleceniodawcy http://
…...............................................dla wyrażeń kluczowych, wskazanych przez Zleceniodawcę w Tabeli nr 1 umowy zwanych frazami
kluczowymi.
§ 3 Zakres zlecenia
1. Zakres prac, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt obejmuje pozycjonowanie strony internetowej w wyszukiwarce Google.pl dla fraz
kluczowych.
2.Przez wykonywanie prac mających na celu pozycjonowanie serwisu www Zleceniodawcy, zgodnie z § 1 ust. 2 pkt, rozumie się
osiągnięcie pozycji 1-5 dla strony internetowej Zleceniodawcy w wyszukiwarce Google.pl dla wyrażeń kluczowych wskazanych
przez Zamawiającego w Tabeli nr 1 umowy zwanych frazami kluczowymi.
3. W ramach niniejszej umowy pozycjonowane będą kluczowe frazy, rozumiane jako wyraz lub ciąg wyrazów opisujący w sposób
jednoznaczny promowaną ofertę lub usługę.
4. Wyliczanie pozycji określa się standardowo poprzez pominięcie reklam sponsorowanych z pozycji 1-4 oraz wyników ukazywanych
z map Google.
5. W celu monitorowania przebiegu realizacji przedmiotu umowy przez Zleceniodawcę , Zleceniobiorca prześle Zleceniodawcy w
ciągu trzech dni od podpisania niniejszej umowy listę pozycji wyników strony, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt, ze wskazaniem
pozycji, jakie serwis zajmował. Kolejny raport zostanie wygenerowany po upływie 3 miesięcy. Do tego terminu koszty za frazy
poniżej wymienione które uzyskały pozycje na pierwszej stronie (1-5) nie będą naliczane.
6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego rozbieżności w wynikach jego serwisu, które mogą mieć wpływ na
wynagrodzenie Zleceniobiorcy, obserwowanych w Internecie a wynikami prezentowanymi w raporcie Zleceniobiorcy, Zamawiający
zobowiązany jest do zgłoszenia Zleceniobiorcy zauważonych rozbieżności w dniu którym je zaobserwował. Brak zgłoszenia w tym
terminie będzie oznaczać brak zarzutów co do jakości świadczonych przez Zleceniobiorcę usług i tym samym akceptację raportu
będącego podstawą wystawienia faktury.
§ 4 Wynagrodzenie za efekt
1. Z tytułu pozycjonowania strony internetowej Zleceniodawcy, Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości
odpowiadającej uzyskanej pozycji (1-5) za każdą promowaną frazę kluczową wysokości przewidzianej Tabeli nr 1.
2. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy z tytułu pozycjonowania, uzależnione będzie od dziennych pozycji, jaką strona www
zajmie w wynikach wyszukiwania dla poszczególnych fraz promowanych wg Tabeli nr 1. Do rozliczeń stosuje się stawki
dzienne, będące równowartością 1/liczba dni (w danym miesiącu) kwot wymienionych w Tabeli nr 1 dla każdej frazy
kluczowej. Przykład: kiedy kluczowa fraza w danym miesiącu rozliczeniowym będzie 15 dni na 4 pozycji a 15 dni na 6 pozycji to
koszt pozycjonowania wyniesie 50% stawki z 19 netto, 29 zł netto lub 49 zł netto miesięcznie. Naliczanie opłat za uzyskane pozycje
fraz opisanych poniżej będzie odbywać się po upływie 3 miesięcy od podpisania umowy ze względu sporą rotacje pozycji w
pierwszym okresie działań pozycjonerskich. Raport pozycji zostanie wygenerowany po upływie 3 miesięcy. Do tego terminu za niżej
opisane frazy które uzyskały pozycje na pierwszej stronie wyników (1-5) nie będą naliczane żadne koszty.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 2 będzie płatne w miesięcznych okresach rozliczeniowych, według schematu
określonego w Tabeli nr 1, przy czym:
a) należność jest naliczana ostatniego dnia każdego miesiąca,
b) pierwszy okres rozliczeniowy liczony jest od chwili rozpoczęcia pozycjonowania do końca miesiąca kalendarzowego.
4. Kwoty z tytułu wynagrodzenia będą płatne na podstawie faktur wystawianych przez Zleceniobiorcę w terminie 7 (siedmiu)
dni od daty wystawienia, na wskazany rachunek bankowy w fakturach. Płatności będą uważane za dokonane z chwilą
uznania ww. faktury.

5. Kwoty określone w Tabeli nr 1 są kwotami netto wyrażonymi w PLN i zostaną powiększone o należny podatek VAT.
6. Koszt frazy jest zależny od ilości wyników w wyszukiwarce. Dane są pobierane na bieżąco z wyników wyszukiwania.
Frazy: do 70.000 wyników – 19 zł netto; od 70.000 do 1.000.000 wyników - 29zł netto; powyżej 1.000.000 wyników - 49 zł netto
Wybrane wyrażenie kluczowe

Pozycje poniżej Top 5

Pozycje 1-5

1

fraza kluczowa

bez opłat

19, 29 lub 49 zł m-c

2

fraza kluczowa

bez opłat

19, 29 lub 49 zł m-c

3

fraza kluczowa

bez opłat

19, 29 lub 49 zł m-c

4

fraza kluczowa

bez opłat

19, 29 lub 49 zł m-c

5

fraza kluczowa

bez opłat

19, 29 lub 49 zł m-c

§ 4 Czas trwania umowy
1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia.
§ 5 Postanowienia końcowe
1. Strony ustalają, że niniejsza umowa ma charakter poufny i jej treść nie będzie udostępniania w żaden sposób osobom
trzecim, bez uprzedniej zgody drugiej strony.
2. Strony postanawiają, że równie skutecznymi sposobami porozumiewania jest przesłanie wiadomości za pomocą poczty
elektronicznej pomiędzy adresami e-mail: kontakt@netiseo.pl, a e-mailem i telefonem Zamawiającego podanymi w § 1.
3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych na tle niniejszej umowy jest sąd rejonowy w Wrocławiu.
4. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
5. Umowa wchodzi w życie z chwilą podpisania jej przez obie Strony i wzajemnego przesłania skanów drogą elektroniczną
pomiędzy adresami e-mail: kontakt@netiseo.pl, a e-mailem i telefonem Zamawiającego podanymi w § 1.
6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

….........................................................
data, podpis Zleceniodawcy

….......................................................
data, podpis Zleceniobiorcy

