UMOWA O DZIEŁO
nr ………/2016

zawarta dnia ……….. 2016 r. w Sosnowcu
pomiędzy:

Zleceniodawcą:
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a Wykonawcą:
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nazwa firmy/imię i nazwisko, adres, nr KRS/EDG, NIP, Regon / nr dowodu osobistego, nr PESEL, NIP

Anna Alochno-Janas, ul. ……….., NIP: …………, nr dowodu osobistego: …………….., nr PESEL: ………………

§ 1. Przedmiot umowy

w
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błędów ortograficznych,
błędów interpunkcyjnych,
błędów gramatycznych (np. fleksyjnych)
błędów składniowych,
błędów stylistycznych,
błędów frazeologicznych,
błędów w zapisie bibliografii,
literówek,
zbędnych spacji.
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
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1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę dla Zleceniodawcy dzieła w postaci:
korekty i redakcji językowej tekstu/tekstów (tytuły tekstów), polegającej na sprawdzeniu i
poprawieniu:

W przypadku równoczesnego nagromadzenia różnych rodzajów błędów poprawa wyżej
wymienionych błędów może czasami wymagać przekształcenia całych zdań tekstu. Wszystkie
poprawki i modyfikacje będą widoczne dla Zleceniodawcy dzięki funkcji „Śledź zmiany”. Każdą
poprawkę z osobna Zleceniodawca może zapisać lub odrzucić i powrócić do pierwotnej wersji tekstu
w danym konkretnym miejscu w tekście.
2. Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę, kwalifikacje i umiejętności niezbędne do prawidłowego
wykonania dzieła oraz że zrealizuje dzieło z najwyższą starannością i przy użyciu własnych narzędzi
pracy (komputer z dostępem do Internetu, słowniki itp.).
3. Realizacja dzieła będzie się odbywać na dokumentach elektronicznych w formacie doc/docx w
programie MS Word przy użyciu funkcji „Śledź zmiany” oraz „Komentarze”.
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4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło samodzielnie i nie może powierzyć jego wykonania
osobie trzeciej.
§ 2. Termin realizacji dzieła
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1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło w terminie do dnia ..……….
2. Za termin oddania zrealizowanego dzieła przyjmuje się datę wysłania e-maila z poprawionym
tekstem (tekstem poddanym korekcie i redakcji językowej).
2. Strony porozumiewają się drogą elektroniczną za pomocą następujących adresów emaliowych:
a) Zleceniodawca: ……………….
b) Wykonawca: ………………………

V
er
bi

§ 3. Wynagrodzenie

1. Wykonawcy za wykonanie dzieła określonego w § 1 przysługuje wynagrodzenie w wysokości:
…………. zł netto (słownie: …………….. zł netto).

§ 4. Postanowienia końcowe
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2. Wynagrodzenie jest płatne przelewem na rachunek bankowy: mBank 22 1140 2004 0000 3502
4460 9860 w terminie 7 dni od dnia przesłania zrealizowanego dzieła.
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1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron.
2. Wszelkie zmiany do umowy wymagają aneksu w formie pisemnej.
3. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
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