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Umowa o Dzieło (SOW)                               

Agata Language Services 
Lima, Upper Street  

Fleet, GU51 3PE,  

United Kingdom  

Umowa o Online 10 godzin specjalistycznego angielskiego (Level Intermediate)  

 Karolina Toboła Customer ID SOW025AD 

Data Umowy Usługa wykonana przez: Usługa wykonana dla: 

28/07/2020 Agata Language Services  

Agata Lurtowicz  

Lima, Upper Street,  

Fleet GU51 3PE 

United Kingdom  

Karolina Toboła 

Email: karolinatobola277@gmail.com 

Tel: 07440795644 

 

 

Klijentka Karolina Toboła ID SOW029KT i Agata Language Services zobowiązują się, że 28/07/2020 niniejsza 

umowa SOW podlegaca warunkom zawartym w tej Umowie. Wszelkie określenia, które nie zostały inaczej 

zdefiniowane w niniejszym dokumencie, mają znaczenie określone w Umowie.  

Nimniejsza Umowa SOW029KT (zwany dalej "SOW - Umowa o Dzielo") wchodzi w życie od 29.07.2020 i jest 

zawierta między Kontrahentem a Klientem (studentem) i podlega warunkom określonym poniżej. Zakres 

wykonywanych Prac będzie uważany za jego treść.  

Czas wykonania pracy  

 Usługi rozpoczną się 29.07.2020 i będą kontynuowane przez kolejne 11 tygodni (przy zalożeniu jednej godziny 

tygodniowo). Zakres pracy Kontrahenta  

 

• Wszystkie materiały do nauki są dostarczane przez Agata Language Services jako dokumenty PDF  

• Lekcje online za pomocą aplikacji Zoom / materiałów i wszystkich lekcji  

• Rozmowa w zakresie technicznym 

• Specjalistyczny program 

• Lekcje gramatyki  

• Techniczne słownictwo 
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• Rozwijanie umiejętności rozumienia  

• Stały kontakt z Nauczycielem poprzez e-mail lub inne aplikacje pomiędzy lekcjami 

 

Gratis usługi / Bezpłatny serwis 

• Gratis - Pre-start TRIAL sprawdzanie poziomu studenta - ZROBIONY  

• Vaucher  na Agata Batorska Group usługi 

• 11 godzina gratis 

Materiały dostarczane przez Kontrahenta  

• Materiały do studiowania w formacie PDF 

• Narzędzia do nauki online - bezpłatne dla studentów 

• Indywidualny link: https://www.agatabatorska.com/karolinatobola/home 

 

Obowiązki Wykonawcy / Kontrahenta 

• Upewnienie się, że uczeń rozumie materiał 

• Przygotowanie się do każdej lekcji 

• Dostarczenie materialow do nauki  

• Sprawdzenie i ocena esejow i testow  

• Odpowiadanie na zadawane pytania (pytania dotyczace poprzednich lekcji) przez studenta między 

lekcjami (email system). 

  

Obowiązki Klienta 

• Odrabiać prace domowe 

• Przygotowanie do lekcji 

• Nauka nowego słownictwa 

• Punktualność 

• Przekazanie wiadomości z minimum dwudniowym wyprzedzeniem, jeśli z jakiegoś powodu klient nie 

może wziąć udziału w lekcji lub jeśli chce zmienić datę lekcji. 

 

Opuszczenie Klasy 
• Rozumiem, że opuszczenie zajec jest czasami nieuniknione.  

• Uczeń może zmienić czas zajęć pięć razy podczas kursu. 

• Choroba - dwa razy - otrzymujesz formularz do wypełnienia (samocertyfikacja) 

• Jeśli uczeń opuści więcej godzin bez wyjaśnienia sesji, lekcja zostanie nagrana. 
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Opłata 

Opłata za usługę będzie oparta na czasie i materiałach. Łączna wartość Usług wynosi 150£ .                                           

Cena ta opiera się na 10 godzinach profesjonalnych usług nauki jezyka Angielskiego. 

Usługa Number of 

Resources 

Cena  Liczba godzin 

Online 10 hours Technical English 
Package (Level Intermediate) 

11 5 lekcji opłaconych 
z góry 150£  

5 

    

    

Po realizacji umowy Klient będzie miel możliwość otrzymania nowej umowy według aktualnej stawki.  

Bill To Address Client Project Manager Client Cost Center 

Karolina Toboła Agata Lutrowicz  ALS029KT-1 

Procedura Oplat 

Cala faktura musi byc oplacona 2 godziny przed pierwsza lekcja 29.07.2020 o 18:30. 
 
Klient dokona płatnoci za pośrednictwem aplikacji PayPal (bezpłatna aplikacja - www.paypal.com ) 

• Agata_batorska@hotmail.com  
Kato bankowe: (tylko w £) 

• A Lutrowicz  

• Accout Number: 23134474 

• Sort Code: 20 67 37 
 
Opcja płatności: 
1. Przed rozpoczęciem lekcji (po ustnym uzgodnieniu z studentem) 

Kryteria ukończenia Pracy  

Wykonawca wywiąże się ze swoich zobowiązań: 

• Wykonawca realizuje działania Kontrahenta opisane w niniejszym Zakresie Prac, w tym 

dostarczanie Klientowi materiałów wymienionych w Rozdziale "Materiały Dostarczalne", a 

Klient akceptuje takie działania i materiały bez nieuzasadnionych zastrzeżeń. 

http://www.paypal.com/
mailto:Agata_batorska@hotmail.com
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Czas Trwania  

Czas trwania nauki korepetycji języka angielskiego: 

11 tygodni (1 godzina tygodniowo). 

 

Godziny i Dni  

Prosze Wybierac  właściwe dni dla siebie. 
DO UZGODNIENIA 
 
 
Umowa zostanie przeslana droga Elektroniczna do klijenta.  
 

Klijent: Karolina Toboła                                            Wykonawca: Agata Language Services 

                                                                                                    Mgr Agata Lutrowicz Batorska  
 
                                                                                                                                                  

 

 


