
Cennik stron internetowych  
WordPress 

 Wdrożenie i konfiguracja 
Podstawowa konfiguracja 
 
Cena podstawowa  
3 100 zł netto

 Instalacja najnowszego polskojęzycznego CMS WordPress 

Darmowa domena pl, eu, com 

 Implementacja standardowego darmowego szablonu z RWD 

Podstawowa integracja Facebook (wstawienie pluginu “follow us on 

Facebook”) 

Dodanie 1 galerii zdjęć (do 10 zdjęć, treści dostarcza klient) 

Dodanie i konfiguracja 1 formularza kontaktowego 

Konfiguracja bezpłatnego certyfikatu SSL Let’s Encrypt 

Dodanie do 6 zdjeć stockowych 

Wprowadzenie treści na stronę główną i podstrony (do 6 podstron, do 

2800 znaków lub 600 słów, treści dostarcza klient) 

 Hosting z dostępem do cPanel-u wykupiony na rok 

Strona responsywna (RWD) 

Wdrożenie elementów dynamicznych 

Utworzenie i skonfigurowanie do 2 kont pocztowych z wybraną domeną 

(np. kontakt@twoja-strona.pl) 

3 miesięczne wsparcie techniczne (do 6h pracy specjalisty) z możliwością 

przedłużenia

mailto:kontakt@twoja-strona.pl


Implementacja szablonu 
 
od 1 300 zł netto 

Implementacja gotowego płatnego szablonu graficznego przeznaczonego do 
WordPress-a (oddzielna opłata za szablony). Cena obejmuje: 

Stronę główną 

1 typ podstron 

Podstrona kontakt 

Implementacja 
indywidualnego motywu 
 
od 3 400 zł netto 

Implementacja indywidualnego szablonu dostarczonego przez klienta. Cena  
obejmuje: 

Stronę główną 

1 typ podstron 

Podstrona kontakt 

Stworzenie i implementacja 
dedykowanego szablonu  
 
od 10 500 zł netto 

W przypadku tej opcji wycena układana jest indywidualnie. Cena podstawowa  
obejmuje: 

Projekt UX i UI 

Optymalizacje SEO szablonu 

Projekt strony głównej 

Projekt 1 typu podstron 

Projekt strony kontaktowej 



Wdrożenie dodatkowej wersji 
językowej 
 
od 2 100 zł netto 

Implementacja dodatkowej jednej wersji językowej wybranej przez klienta. 
Podana cena nie obejmuje kosztów tłumaczenia.  

2 300 zł netto   –   pierwsza wersja 
2 200 zł netto   –   druga wersja 
2 100 zł netto    –   każda kolejna 

Przetłumaczenie tekstów na  
potrzeby stworzenia dodatkowej  
wersji językowej 
 
160 zł netto 

Przetłumaczenie gotowych, dostarczonych przez klienta lub opracowanych 
przez nas tekstów na potrzeby implementacji dodatkowej wersji językowej. 
Podana cena dotyczy 1h pracy tłumacza.  

Tłumaczymy: 

Polski 

Angielski 

Niemiecki 

Rosyjski 

Hiszpański 

Stworzenie podstrony i  
osadzenie treści  
 
od 120 zł netto 

Podana cena dotyczy stworzenia jednej podstrony i zamieszczenia na niej 
treści. 

Do 2800 znaków lub 600 słów koszt 120 zł netto za podstronę. 
Powyżej 2800 znaków lub 600 słów koszt wyznaczany indywidualnie. 



 Teksty 

Opracowanie sloganów i tekstów 
reklamowych na stronę główną 
 
od 420 zł netto 

Podana cena dotyczy treści do 800 słów lub 3600 znaków. 

Zgodnie z wytycznymi Google przy powyżej 700 słów strona uważana jest za 
wartościową dla użytkowników.

Tekst na 1 podstronę 
 
od 105 zł netto 

Opracowanie tekstów dostosowanych do wymagań grupy docelowej.



 Dodatkowe usługi 
Dobór szablonu graficznego 
 
od 450 zł netto 

Cena obejmuje znalezienie i przedstawienie klientowi 5 różnych szablonów 
graficznych.

Zakup szablonu graficznego 
 
od 60 zł netto 

Zakupimy wybrany szablon graficzny. W zależności od decyzji klienta 
stworzymy indywidualne konto na platformie sprzedażowej lub zakupimy z 
naszego. Cena nie dotyczy kosztów szablonu. 

Polityka prywatności  
zgodna z RODO 
 
od 280 zł netto 

Stworzymy i zamieścimy politykę prywatności na stronie internetowej oraz 
klauzule “Zapoznałem się i akceptuję politykę prywatności” w formularzach 
kontaktowych.  

Integracja z Google i dostosowanie 
polityki cookies  
 
od 480 zł netto 

Cena obejmuje: 

Integracje z Google Analytics 

Podpięcie witryny do Google Search Console 

Dostosowanie istniejącej lub stworzenie nowej polityki cookies zgodnie z 

RODO 



Integracja z Social Media 
 
od 260 zł netto 

Integracja z profilami Social Media, np. Dodanie sekcji “ostatnie posty” na 
stronę główną. 

Podana cena dotyczy 1h pracy. 

Konfiguracja SEO i optymalizacja 
 
od 1 400 zł netto 

Cena obejmuje: 

Audyt Google Lighthouse 

Konfiguracja z Google Analytics I Google Search Console 

Implementacje wtyczki premium SEO 

Implementacja wtyczki W3 Total Cache 

Dostosowanie istniejącej polityki cookies zgodnie z RODO 

Implementacja wtyczki Firewall + 
antywirus 
 
od 350 zł netto 

Implementujemy wtyczkę Firewall z antywirusem usuwającą luki 
bezpieczeństwa z funkcją skanowania strony internetowej w poszukiwaniu 
wirusów. 

Wdrożenie płatnego 
certyfikatu SSL  
 
od 350 zł netto 

Cena zawiera wdrożenie płatnego certyfikatu SSL – podany koszt nie obejmuje 
ceny certyfikatu SSL.



 Funkcje 
Sondy i ankiety 
 
od 110 zł netto 

Implementujemy wtyczkę umożliwiającą przeprowadzanie sond i ankiet.

Dział FAQ (Pytania i odpowiedzi) 
 
od 140 zł netto 

Tworzymy dedykowaną podstronę z pytaniami i odpowiedziami oraz wdrażamy 
dedykowaną wtyczkę. 

Wyszukiwarka 
 
od 90 zł netto 

Tworzymy podstronę przeznaczoną do wyszukiwania oraz dodajemy widget z 
wyszukiwarką. 

Dodatkowy formularz kontaktowy 
 
od 90 zł netto 

Cena za każdy dodatkowy formularz kontaktowy – nie obejmuje jednego 
formularza w cenie podstawowej.

Integracja z mapami Google 
 
od 50 zł netto 

Skonfigurowanie map Google z API Google.



Dodatkowa galeria zdjęć 
 
od 90 zł netto 

Cena za każdą dodatkową galerie zdjęć. W cenie 90 zł netto zawarte jest 
dodanie 10 zdjęć do galerii. Każde następne to koszt 5 zł netto / szt. 

Rejestracja użytkowników i  
możliwość komentowania  
 
od 190 zł netto 

Umożliwienie rejestracji i dodawania komentarzy użytkownikom. Podana cena 
zawiera stworzenie strony z rejestracją i logowaniem. 

Konfiguracja modułu newsletter 
 
od 280 zł netto 

Konfigurujemy i implementujemy wtyczkę umożliwiającą integrację z 
wybranymi dostawcami usług mailingowych. Cena zawiera stworzenie widgetu 
z formularzem wpisania się do newslettera.  



 Oferta wsparcia 
Wsparcie techniczne  
(Utrzymanie i aktualizacja) 
 
170 zł netto 

Cena obejmuje 1h pracy specjalisty. W cenie zawarte są: 

Aktualizacje systemów CMS – WordPress, PrestaShop, MyBB, Invision 

Community 

Aktualizacje wtyczek i szablonów 

Doglądanie poprawności działania witryny internetowej 

Ewentualna aktualizacja języka programowania PHP 

Aktualizacje to również sprawdzenie przez nas, czy nowa wersja będzie 
kompatybilna ze stroną www. 

Obsługa 
 
od 560 zł netto 

Cena obejmuje 5h pracy specjalisty w miesiącu. Dokładna cena ustalana jest w 
zależności od ilości treści i zakresu obsługi. Obsługa zawiera: 

Wstawianie treści dostarczonych przez klienta na stronę www 

Doglądanie poprawności działania witryny internetowej 

Obsługa kont użytkowników (zatwierdzanie komentarzy, blokady kont) 



Konserwacje (modernizacje) 
 
od 1 500 zł netto 

Konserwacje obejmują modernizacje strony internetowej oraz migrację treści  
w razie stworzenia nowej (podana cena obejmuje 10h pracy specjalisty).

Szkolenie online 
 
od 140 zł netto 

Cena obejmuje 1h szkolenia z zakresu podstawowej obsługi WordPress-a, 
PrestaShop, MyBB, bbPress, Invision Community lub cPanel.



 Inne usługi 
Koncepcja strony www 
 
od 130 zł netto 

Cena netto za 1 godzinę pracy eksperta (zaleca się zakup min. 6 godzin). Ilość  
godzin potrzebnych na stworzenie projektu uzależniona jest od wielkości  
planowanej strony internetowej. Przykładowy zakres prac: 

Opracowanie podstawowego Layoutu 

Stworzenie właściwej struktury informacyjnej serwisu, pozwalającej się 

poruszać po serwisie w sposób intuicyjny (np. Elementy header, footer) 

Stworzenie 1 konta pocztowego 
 
od 80 zł netto 

Cena obejmuje stworzenie jednego konta e-mail z dedykowanymi adresami. 
Przykładowo: imie.nazwisko@twoja-domena.pl. 

Obsługa hostingu lub serwera w 
cPanel lub Plesk 
 
od 370 zł netto 

Obsługa hostingu lub serwera w cPanel zawiera: 

Aktualizacje oprogramowania, aby działało synergicznie ze stroną www 

Doglądanie poprawnego działania serwera lub hostingu, i poczty 



 Informacje 
Informacje końcowe 

Usługi niezawarte w niniejszym cenniku są wyceniane indywidualnie. 
Jeżeli jesteście organizacją pozarządową zrealizujemy wybrane usługi za niższą cenę. 
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany ceny konkretnych usług w wybranych przypadkach. 

W razie wszelkich pytań prosimy o kontakt. 

Gorąco pozdrawiamy, 
Zespół PAGIX. 

Agencja interaktywna PAGIX 

www.pagix.pl 
agencja@pagix.pl 
+48 784 112 754 

http://www.pagix.pl
mailto:agencja@pagix.pl

