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Aneks do Umowy współpracy 

zawartej  w …………….. dnia ……………………. 

zawarty w dniu ………………. w …………………… 

pomiędzy: 

 

Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla M. St. 

Warszawy w Warszawie, w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000442857, posiadającą NIP 5213641211, REGON: 146433467, zwaną dalej Fundacją,  

reprezentowaną przez Michała Jeziorskiego – Prezesa Zarządu   

a 

Panią/em …………………………………………… posiadającą/ym nr PESEL: …………………….. 

zamieszkałą/ym w ……………………….kod ……..… przy ul. ………………………………………., zwaną/ym 

dalej Beneficjentem, 

 

§ 1 

1. Niniejszym aneksem Strony postanawiają zmienić treść zawartej pomiędzy nimi Umowy współpracy zawartej 

w ……..……………. dnia ……..………….. roku (zwaną dalej „Umową”) w sposób i na zasadach wskazanych w 

niniejszym aneksie. 

2. W § 2 Umowy dodaje się ustęp 9 o treści: 

„Strony uzgadniają, iż Fundacja na pisemne żądanie Beneficjenta zapewni mu wsparcie w obsłudze 

informatycznej przedsięwzięcia polegające na stworzeniu strony internetowej według szablonów przygotowanych 

przez Fundacje na zasadach opisanych poniżej:  

a) Beneficjent, w terminie do 2 tygodni od przesłania przez Fundację strony internetowej ma prawo do 

zgłoszenia poprawek w wykonanej stronie internetowej, przy czym wszelkie uwagi, zastrzeżenia czy 

propozycje zmian muszą być dokładnie opisane w oddzielnych punktach i podpunktach oraz przesłane 

za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Fundację. 

b) W przypadku braku przesłania we wskazanym powyżej terminie wiadomości e-mail Strony przyjmują, 

iż Beneficjent przyjął stronę internetową w dniu przesłania mu strony internetowej.  

c) Po upływie miesiąca od dnia przyjęcia przez Beneficjenta strony internetowej, przez okres kolejnych 5 

miesięcy, Beneficjentowi przysługuje prawo do zgłoszenia drobnych poprawek w przyjętej stronie 

internetowej, przy czym zakres czynności zwolniony z dodatkowych opłat nie może przekroczyć jednej 

godziny świadczenia usług przez informatyka Fundacji miesięcznie.  

d) Wszelkie zmiany, wykraczające poza zakres opisany powyżej będą dodatkowo płatne przez Beneficjenta 

w wysokości 80,00 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych 00/100 groszy) netto za każdą godzinę świadczenia 

usług przez informatyka Fundacji.”. 

 

§ 2 

W § 5 Umowy dodaje się ustęp 4 o treści: 
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„Jeśli Beneficjent skorzysta ze wsparcia w obsłudze informatycznej przedsięwzięcia polegającego na stworzeniu 

strony internetowej, o którym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy prawo wypowiedzenia umowy nie przysługuje 

mu przez okres 6 miesięcy od dnia przyjęcia strony internetowej.”. 

 

§ 3 

W § 5 Umowy dodaje się ustęp 5 o treści: 

„W przypadku naruszenia postanowień § 5 ust. 4 niniejszej umowy Beneficjent jest zobligowany zwrócić koszty 

stworzenia strony internetowej w wysokości 1.500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100 groszy). netto”. 

 

§ 4 

1.  Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

2. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony. 

 

 

           …………………………….                                                      …………………………….. 

 

 

            Fundacja                  Beneficjent 

  


