
 
Jeżeli są Państwo zainteresowani wykonaniem wirtualnego serwisu WWW przez naszą firmę, prosimy o 
kontakt. Udzielimy Państwu wszelkich wyczerpujących informacji. 
 
Ceny za wykonanie witryny ustalane są indywidualnie z każdym użytkownikiem.  

Dla orientacji, przedstawiamy ceny za wykonanie przykładowych serwisów WWW.  

 Lp. Wyszczególnienie Cena brutto 

1. 

 Wykonanie 1 strony WWW (2 ekrany w rozdzielczości  
 1024 x 768) z opracowaniem grafiki i:  

• informacją o firmie, 
• danymi kontaktowymi, 
• linkami do innych strony lub konta email. 

146,40- zł   

2. 

 Wykonanie do 3 stron WWW (ekrany w rozdzielczości  
 1024 x 768) z opracowaniem grafiki i:  

• dokładnym opisem firmy, 
• danymi kontaktowymi, 
• krótkimi opisami usług lub produktów ze zdjęciami, 
• linkami do innych stron i/lub kont email 

366,00- zł   

3. 

 Wykonanie do 5 stron WWW (ekrany w rozdzielczości  
 1024 x 768) z opracowaniem grafiki i:  

• dokładnym opisem firmy, 
• danymi kontaktowymi, 
• krótkimi opisami usług lub produktów ze zdjęciami, 
• linkami do innych stron i/lub kont email 

610,00- zł   

4. 

 Wykonanie do 10 stron WWW (ekrany w rozdzielczości  
 1024 x 768) z opracowaniem grafiki i:  

• Dokładnym opisem firmy, 
• Danymi kontaktowymi, 
• pełnymi opisami usług i/lub produktów ze zdjęciami 
• cennikami usług i/lub produktów 
• formularzami zamówień lub zapytań 
• linkami do innych stron i/lub kont email 

1200,00- zł   

5. 

 Wykonanie do 20 stron WWW (ekrany w rozdzielczości  
 1024 x 768) z opracowaniem grafiki i:  

• Dokładnym opisem firmy, 
• Danymi kontaktowymi, 
• pełnymi opisami usług i/lub produktów ze zdjęciami 
• cennikami usług i/lub produktów 
• formularzami zamówień lub zapytań 
• linkami do innych stron i/lub kont email 

2400,00- zł   

 
 
 
 



 
 

6. 

 Wykonanie serwisu WWW z bazą danych,  
 opracowaniem grafiki, wykonaniem modułu 
 wprowadzania danych i:  

• dokładnym opisem firmy, 
• danymi kontaktowymi, 
• mapą z lokalizacją firmy 
• pełnymi opisami usług i/lub produktów ze zdjęciami 
• cennikami usług i/lub produktów 
• formularzami zamówień i/lub zapytań 
• linkami do innych stron i/lub kont email 
• i innymi elementami na życzenie użytkownika. 

od 3600,00- zł   

 
 
Uwaga !!! - po wykonaniu serwisu dla użytkownika nie zastrzegamy sobie żadnych praw oraz nie 
zabraniamy wprowadzania własnych zmian przez użytkownika. Każdy użytkownik może samemu, jeżeli 
zajdzie taka potrzeba, wprowadzać zmiany w wyglądzie i grafice serwisu.  

MarTech Szczecin 
tel. (091) 836-21-60, (091) 433-40-33 
kom. 509-659-188 

 

 

 

 


