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Pełna lista pytań do wykonawcy 
strony internetowej

 Czy macie doświadczenie w tworzeniu stron dla firm z mojej branży?

2. Czy przeprowadzicie analizę mojej branży przed wykonaniem strony? Na czym będzie ona polegać?

3. Czy w kwocie ….PLN możecie stworzyć stronę w pełni zgodną z moimi wytycznymi?

4. Wykonacie moją stronę samodzielnie czy zlecicie część prac podwykonawcom?

5. Jak wygląda krok po kroku proces pracy nad stroną? W jakim stopniu będę w niego zaangażowany?

6. Czy powinienem dostarczyć teksty i obrazy na stronę?

7. Czy posiadacie portfolio? Czy mogę otrzymać linki do Waszych wcześniejszych realizacji stron 

lub porozmawiać z byłymi klientami?

8. Jakie są warunki płatności?

9. Ile czasu zajmie całość prac nad stroną?

10. Z kim i w jakich godzinach mogę się kontaktować w sprawie projektu?

Planowanie i organizacja
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Wyślij te pytania potencjalnemu wykonawcy przed podpisaniem umowy.

Odpowiedzi pomogą Ci wybrać najlepszą ofertę.
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17. Czy oferujecie też inne usługi niż web design? W jakiej cenie?

18. Czy i w jaki sposób zapewnicie wysoki poziom UX na stronie?

19. Czy zintegrujecie stronę z Google Analytics i Facebook Pixel?

20. Czy zintegrujecie moją stroną z profilami w social media?

21. Czy przeprowadzicie optymalizację konwersji poprzez np. testy A/B?

22. Jakie wartościowe aplikacje zostaną zainstalowane na mojej stronie? Jaki jest ich koszt?

23. Czy zaprojektujecie stronę z funkcjonalnościa e-commerce? W jakiej cenie?

24. Czy zaprojektujecie/odświeżycie moje logo?

Design & Development

Usługi dodatkowe

11. Jakiego CMS używacie? Czy dostanę do niego dostęp, by go przetestować i 
sprawdzić, czy jest wygodny w obsłudze?

12. Czy stronę zbudujecie od podstaw czy skorzystacie z szablonu?

13. Czy zbudujecie moją stronę zgodnie z zasadami SEO?

14. Czy moja strona będzie responsywna?

15. Ile rund poprawek otrzymam?

16. Jakie zabezpieczenia otrzyma moja strona?
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Czy taj więcej!

Jak przeanalizować odpowiedzi wykonawcy na 
pytania i wybrać najlepszą ofertę?

© 2021 bowwe. All rights reserved.

Post-Launch 

25. Czy przeprowadzicie szkolenie z obsługi mojej witryny gdy będzie gotowa do 
publikacji?

26. Czy podczas przejścia ze starej witryny na nową nastąpi przestój?

27. Czy zostanę właścicielem witryny i całej jej zawartości po jej opublikowaniu?

28. Czy otrzymam wszystkie oryginalne pliki, użyte w pracy nad stroną?

29. Czy domena i hosting są w cenie?

30. Jak będzie wyglądał i ile kosztował serwis mojej strony w przyszłości?
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