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Umowa o świadczenie Usługi Projektowej 

 
 
Umowa zawarta w dniu XX.XX.XXXX 
 
Dane Realizującego Zamówienie: 
Agnieszka Kostyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą wnetrzewdomu.pl Agnieszka Kostyk z siedzibą w 
Szczecinie (71-699), ul. Hoża 4a/11, NIP: 8551549648, REGON: 368000176, wpisana do Centralnej Ewidencji i informacji o 
Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju. 
 
Dane kontaktowe: 
e-mail: kontakt@wnetrzewdomu.pl 
telefon: 514 700 756   
 
Dane Zamawiającego: 
XXXX 
XXXX 
XX XX 
XXXXX 
XXXXX 
 
 
 

§ 1 Przedmiot świadczenia 

1.1.  Przedmiotem świadczenia jest wykonanie Usługi Projektowej: 
- XXXX 
- XXXX 
w pakiecie XXXXXXXX, którego warunki znajdują się w §2.1., w wymiarach zgodnych ze zrzutem wysłanym na skrzynkę 
e-mail Realizującego zamówienie. 

1.2.  Łączna cena za świadczenie: 
Łączna cena za świadczenie wraz z podatkami oraz wszystkie dodatkowe płatności z tytułu zawartej Umowy o 
świadczenie Usługi Projektowej, opiewa na kwotę XX zł. 

1.3. Forma płatności za świadczenie: 
Przelew bankowy na podany niżej numer konta: 
ING: 48 1050 1559 1000 0091 2066 0098 
wnetrzewdomu.pl Agnieszka Kostyk 
ul. Hoża 4a/11 
71-699 Szczecin 

1.4. Termin i sposób spełnienia świadczenia: 
Świadczenie zostanie spełnione w terminie XXX od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Realizującego Zamówienie i 
dostarczeniu przez Zamawiającego wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania projektu, wymienionych w §3.1 dla 
każdego pomieszczenia uwzględnionego w umowie. 
 
 
 

§ 2 Realizacja Usługi Projektowej 
 
2.1. Zamówienie opisane w §1 obejmuje: 

2.1.1. w pakiecie podstawowym: 
- konsultacje z projektantem; 
- moodboard – tablica z inspiracjami na aranżacje wnętrza; 
- rzuty pomieszczeń z rozkładem elementów aranżacji; 
- listę elementów użytych w aranżacji; 
 
2.1.2. w pakiecie rozszerzonym: 
- konsultacje z projektantem; 
- rzuty pomieszczeń z rozkładem elementów aranżacji; 
- rozkład oświetlenia; 
- wymiarowanie elementów/mebli projektowanych na zamówienie; 
- rzuty techniczne każdej ze ścian pomieszczenia; 
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- wizualizacje 3d projektu; 
- listę elementów użytych w aranżacji; 

 
2.1.3. w pakiecie profesjonalnym: 
- konsultacje z projektantem; 
- rzuty pomieszczeń z rozkładem elementów aranżacji; 
- wymiarowanie instalacji elektrycznej; 
- wymiarowanie elementów/mebli projektowanych na zamówienie; 
- rzuty techniczne każdej ze ścian pomieszczenia; 
- siatka rozkładu płytek w aranżacji łazienki/kuchni; 
- projekt wnętrza szaf i zabudów; 
- wizualizacje 3d projektu; 
- listę elementów użytych w aranżacji; 
 
2.1.4. w pakiecie „kup ten projekt”: 
- konsultacje z projektantem; 
- wybrany, gotowy projekt dopasowany w wymiarach do pomieszczenia zgodnie z rzutem wysłanym przez 
Zamawiającego; 
- rzuty pomieszczeń z rozkładem elementów aranżacji; 
- rozkład oświetlenia; 
- wizualizacje 3d projektu; 
- listę elementów użytych w aranżacji; 

 
 
2.2. Plan realizacji Usługi Projektowej: 
Realizujący zamówienie przed przystąpieniem do projektowania przeprowadza wywiad odnośnie stylu, sugestii 
dotyczących aranżacji, listy elementów znajdujących się w pomieszczeniu. Po konsultacji przygotowywana jest propozycja 
rozkładu pomieszczenia (rzut roboczy). Zamawiający może wnieść swoje uwagi do aranżacji, koncepcji, kolorystyki rozkładu 
– dwie zmiany na projekt. W kolejnych rzutach dodawane są szczegóły aranżacji, do osiągnięcia porozumienia z 
Zamawiającym co do projektu całego wnętrza. Po akceptacji rzutu roboczego przez Zamawiającego, wykonywana jest 
wizualizacja, rzuty z wymiarami, rzuty techniczne oraz przygotowywana jest lista elementów użytych w aranżacji. 
 
 

 
§ 3 Obowiązki Zamawiającego 

 
3.1. Obowiązki Zamawiającego:  
- dostarczenie rzutów pomieszczeń z wymiarami ścian, okien oraz drzwi, ich odległości od ścian oraz wysokości 
pomieszczenia; 
- podanie informacji o stylu w jakim wykonane ma być pomieszczenie, oraz informacji o przeznaczeniu pomieszczenia; 
- podanie informacji o wymaganych elementach w pomieszczeniu; 
- przesłanie przykładowych zdjęć oddających charakter pomieszczenia (np. przykładowe aranżacje znalezione w internecie). 
 
3.2. Zobowiązania Zamawiającego: 
3.2.1. Użytkownik zobowiązany jest do respektowania autorskich praw osobistych do Usługi Projektowej, w szczególności 
jest zobowiązany do każdorazowego oznaczania autorstwa Usługi Projektowej oraz nie usuwania logotypu Realizującego 
Zamówienie, zamieszczonego na Projekcie aranżacji wnętrza.  
3.2.2. Realizujący zamówienie udziela nieodpłatnie Zamawiającemu, z którym zawarł Umowę o świadczenie Usługi 
projektowej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji niewyłącznej na korzystanie z Projektu aranżacji wnętrza na 
następujących polach eksploatacji:   
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu - utrwalanie w pamięci komputera oraz wytwarzanie określoną techniką 
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;  
b. w zakresie rozpowszechniania utworu - wyświetlenie lub odtworzenie Utworu w celu realizacji założeń i wytycznych 
Projektu aranżacji wnętrza  
c. wprowadzanie, utrwalanie, zwielokrotnianie i przetwarzanie w  pamięci komputera  
3.2.3. Zamawiającemu nie przysługuje możliwość udzielania sublicencji. Użytkownikowi nie wolno w szczególności: 
wprowadzać Utworu do obrotu, dystrybuować, rozpowszechniać, w tym udostępniać osobom oraz podmiotom trzecim w 
celach komercyjnych.  
 
 

 
§ 4 Obowiązki Realizującego Zamówienie 

 
4.1. Realizujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania usługi online, tj. bez konieczności wizyt w projektowanych 
pomieszczaniach. Konsultacje pomiędzy Zamawiającym, a Realizującym zamówienie odbywając się droga elektroniczną za 
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pośrednictwem telefonu, wiadomości email lub innego kanału komunikacji ustalonego przez Strony. 
4.2. Realizujący zamówienie zobowiązany jest do wystawienia faktury za wykonanie projektu aranżacji pomieszczeń w ciągu 
7 dni od daty odnotowania wpłaty na konto Realizującego zamówienie. 
4.3. Realizujący zamówienie zastrzega sobie prawo do wykorzystania przygotowanych projektów i wizualizacji w celach 
marketingowych oraz do umieszczenia ich na stronie www Realizującego zamówienie. Realizujący zamówienie zastrzega 
sobie prawo do kopiowania na stronę www.wnetrzewdomu.pl opinii projektów wystawianych przez Zamawiającego na 
profilu Realizującego zamówienie na portalu Facebook.com wraz z miniaturą zdjęcia i imieniem Zamawiającego. 
 
 
 

§ 5 Reklamacje 
 
5.1. Adres do reklamacji: 
wnetrzewdomu.pl Agnieszka Kostyk 
email: kontakt@wnetrzewdomu.pl 
adres korespondencyjny:  
ul. Hoża 4a/11 
71-699 Szczecin 
 
5.2. Tryb reklamacji: 
Zamawiający może zgłosić Realizującemu Zamówienie reklamacje w związku z korzystaniem z Usług projektowych oraz 
usług świadczonych drogą elektroniczną przez Realizującego Zamówienie. Reklamacja może być złożona w formie 
elektronicznej lub przesłana na adres korespondencyjny Realizującego Zamówienie. W zgłoszeniu reklamacyjnym 
Zamawiający winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Realizujący Zamówienie niezwłocznie, lecz nie później niż w 
terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, podany w 
zgłoszeniu reklamacji. 
Realizujący Zamówienie nie korzysta  z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 
września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. 
 
5.3. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów: 
Realizujący Zamówienie informuje Zamawiającego będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych 
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub 
na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w 
szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna 
na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem 
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Usługodawca informuje, że pod adresem 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy 
konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). 
 
 

 
§ 6 Odstąpienie od umowy 

6.1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. 
 
6.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: 
wnetrzewdomu.pl Agnieszka Kostyk 
Ul. Hoża 4a/11 
71-699 Szczecin 
e-mail: kontakt@wnetrzewdomu.pl 
o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane 
pocztą lub pocztą elektroniczną). 
 
6.3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informacje dotyczącą wykonania 
przysługującego Państwu prawa od odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy. 
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