
CENNIK USŁUG DODATKOWYCH 

www.wlasnastrona.com.pl 
 

Usługa j.m.  

Cena dla klientów, którym 
wykonywaliśmy stronę 

– jako usługa dodatkowa, która nie 
została uwzględniona w pierwotnym 
projekcie służącym do wyceny (przed 

oddaniem projektu) 

Dla pozostałych 

Poprawki na stronie WWW –  
dot. istniejących elementów 

1 godz. 
Pierwsze 2 serie  
poprawek – 0 zł. 

Pozostałe – 110 zł 
130 zł 

Stworzenie kopii zapasowej strony WWW szt. 

Pierwsza  
(po realizacji projektu,  

na życzenie klienta) – 0 zł. 
Pozostałe – 40 zł 

50 zł 

Przywrócenie kopii zapasowej szt. 40 zł 60 zł 

Przeniesienie strony WWW opartej na 
Wordpress na inny serwer / hosting 

szt. 120 zł 150 zł 

Instalacja i personalizacja nowego motywu 
prostego 

szt. od 400 zł od 500 zł 

Instalacja i personalizacja nowego motywu 
rozbudowanego 

szt. od 700 zł od 900 zł 

Realizacja nowego projektu wizualnego 
strony / zmiana wyglądu – oparte na tym 

samym motywie 
szt. od 350 zł od 450 zł 

Instalacja certyfikatu SSL szt. 0 zł 60 zł 

Stworzenie konta e-mail z domeną w 
adresie mailowym 

Szt. 
3 pierwsze – 0 zł. 
Następne – 15 zł 

20 zł 

Przeniesienie domeny Szt. 100 zł 130 zł 

Stworzenie mapy strony WWW, 
opcjonalnie z wgraniem jej do Google 

Search Console 
Szt. 

0 zł (do 10 linków) 
Następne 7 zł / 1 link 

60 zł (do 10 linków) 
Następne 8 zł / link 

Instalacja i personalizacja wtyczki 
usprawniającej stronę na Wordpress 

Szt. 40 –100 zł 50 – 130 zł 

Diagnostyka strony WWW / konsultacja 1 godz. - 130 zł 

Podstawowa edycja grafiki na potrzeby 
strony 

Szt. 10 – 35 zł 20 – 50 zł 

Wykonanie logotypu / grafiki Szt. od 100 zł od 150 zł 

Dodanie podstrony prostej (tekst + zdjęcia, 
nie w „blokach”) 

Szt. 50 zł 70 zł 

Dodanie podstrony rozbudowanej (bloki, 
tekst, zdjęcia, inne elementy) 

Szt. od 100 zł od 120 zł 

Dodanie pojedynczego bloku / sekcji Szt. od 30 zł od 50 zł 

Przygotowanie slidera rozbudowanego Szt. od 100 zł od 130 zł 

Przygotowanie obrazka głównego / slidera 
prostego 

Szt 35 zł / 50 zł 50 zł / 70 zł 



Przygotowanie popup (jeśli dostępne są 
właściwe narzędzia) 

Szt. 110 zł 130 zł 

Przygotowanie nowego szablonu jednej 
strony sklepu opartego na Woocommerce 

Szt. od 250 zł od 350 zł 

Przygotowanie szablonu kolejnej strony 
sklepu opartego na Woocommerce 

Szt. 100 - 150 zł 130 - 250 zł 

Dodanie produktu prostego – sklep 
woocommerce – przy ilości 1-50 

produktów 
Szt. 12 zł 17 zł 

Dodanie produktu z wariantami – sklep 
woocommerce – przy ilości 1-50 

produktów 
Szt. 17 zł 22 zł 

Dodanie produktu prostego – sklep 
woocommerce – przy ilości powyżej 50 

produktów 
Szt. Wycena indywidualna 

Wycena 
indywidualna 

Dodanie produktu z wariantami – sklep 
woocommerce – przy ilości powyżej 50 

produktów 
Szt.  Wycena indywidualna 

Wycena 
indywidualna 

Prosta edycja zdjęcia na potrzeby sklepu 
woocommerce – jeśli zamówione jest 

również dodanie produktu 
Szt. 10 zł 13 zł 

Proste poprawki zdjęcia na potrzeby sklepu 
woocommerce – jeśli nie zostało 

zamówione również dodanie produktu 
Szt. 13 zł 23 zł 

Personalizacja ustawień sklepu 
woocommerce 

Szt. 120 zł 150 zł 

Naprawa strony WWW po nieudanej 
aktualizacji Wordpress 

1 godz. - od 130 zł 

Edycja / stworzenie standardowego menu 
– strona na Wordpress 

szt. 15 zł / 25 zł 30 zł / 50 zł 

Edycja / stworzenie niestandardowego 
menu – strona na Wordpress 

Szt. od 40 zł od 70 zł 

Redagowanie / poprawienie formatowania 
tekstu na potrzeby strony WWW – 1 strona 

(przy ilości do 2 stron rozmiaru A4) 
Szt. 30 zł 45 zł 

Redagowanie / poprawienie formatowania 
tekstu na potrzeby strony WWW – 1 strona 

(przy ilości powyżej 2 stron rozmiaru A4) 
Szt. 15 - 25 zł (zależne od ilości) 

25 - 40 zł (zależne 
od ilości) 

Instalacja i personalizacja wtyczki znacząco 
zmieniającej sposób funkcjonowania strony 

– na Wordpress 
Szt. od 100 zł od 130 zł 

Optymalizacja strony WWW Szt. od 100 zł od 130 zł 

Inne usługi Szt. Wycena indywidualna 
Wycena 

indywidualna 

 

Podane powyżej ceny są kwotami netto. Należy naliczyć do nich podatek VAT w wysokości 23%. 

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, par. 1 Kodeksu Cywilnego. 

 

Powyższy cennik obowiązuje od 01.05.2022 r. 

 

KARMEL Michał Gromada NIP 1133003995 


