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Oferta Współpracy

OFERTA WSPÓŁPRACY
Maciej Skomorowski

Profesjonalne usługi w zakresie copywritingu, SEO copywritingu, redakcji,
opracowywania i korekty tekstu, oraz dostarczania i przetwarzania informacji w formie
pisemnej
KONTAKT

Maciej Skomorowski
www: https://stronatekstu.wordpress.com/
e-mail: stronatekstu@gmail.com
tel.: (numer telefonu podaję w wiadomościach prywatnych).

CV: Maciej Skomorowski - CV
O TYM DOKUMENCIE

Niniejszy dokument ma charakter oﬁcjalny, co skutkuje tym, że niżej podpisany zobowiązuje się do przestrzegania zapisów
umieszczonych w Ofercie Współpracy, a w przypadku wyrażenia takiej woli przez osobę zlecającą zadanie oferentowi - treści
występujące w tym dokumencie mogą zostać wpisane do umowy. Przedstawiający Ofertę zgadza się na ewaluację jego pracy
według jej zapisów. Inne warunki współpracy, które nie zostały uwzględnione w Ofercie, są każdorazowo uzgadniane ze
zlecającym. Zgoda obu stron na wspólnie ustalone warunki współpracy rozpoczyna wykonywanie zadań zleconych.

SZCZEGÓŁY

Poniższe Informacje stanowią standard proponowany przez oferenta w tej Ofercie. Każdy element Oferty może w każdej chwili
zostać przystosowany do oczekiwań zlecającego. O ostatecznej formie współpracy decydują podjęte przez obie strony
ustalenia.

Przegląd:
Stawki pobierane za
wykonywanie
zlecenia:

Stawki mogą być naliczane od ilości znaków, ilości arkuszy, wyceny całości dzieła lub w inny,
uzgodniony sposób. Punktem wyjściowym dla ustalenia stawki dla każdego poszczególnego
zlecenia są stawki rynkowe. Za stawki rynkowe uznaje się takie stawki, które obowiązują w
renomowanych serwisach ze zleceniami dla copywriterów (np. Oferia) lub też są podawane do
wiadomości przez agencje copywritingu. Stawki są zatem obiektywnie znane i każda ze stron ma
możliwość sprawdzenia jakie stawki za wykonanie danego rodzaju pracy są stawkami
powszechnie obowiązującymi na wolnym rynku usług wykonywanych przez copywritera.
Ostateczna wysokość wynagrodzenia za wykonaną pracę zależy od ustaleń między stronami, lecz
punktem wyjściowym dla tych ustaleń są kwoty podawane jako oﬁcjalne przez wspomniane wyżej
podmioty.

Sposób komunikacji
stron:

Oferent korzysta z kanałów komunikacji ustalonych ze zleceniodawcą. Oferent zobowiązuje się
do dbałości o jakość komunikacji, przestrzegania zasad prawdomówności i udzielania jasnych oraz
wyczerpujących odpowiedzi na każde pytanie zlecającego w możliwie krótkim czasie.

Komunikacja stron opiera się na wzajemnym zaufaniu, transparentności oraz porozumieniu.
Komunikacja odbywa się za pomocą wiadomości e-mail, komunikatorów, serwisów
społecznościowych, włącznie z możliwościami wideokonferencji, a także rozmowy telefonicznej
oraz spotkań osobistych. Nadrzędnym celem komunikacji jest spełnienie oczekiwań zlecającego
oraz wypracowanie możliwie najlepszej formy ﬁnalnej zlecanego dzieła.

Zakres
odpowiedzialności
oferenta za
wykonywane dzieła
(teksty):

Oferent samodzielnie wykonuje zlecone zadania zgodnie z wytycznymi i wskazówkami
dostarczonymi przez zlecającego. Zobowiązuje się także do wykorzystania wszelkich używanych
środków technicznych, najlepszej wiedzy, umiejętności i doświadczania, w celu starannego,
estetycznego i zgodnego z zapotrzebowaniem wytworzenia zamawianego dzieła. Standardy
obowiązujące dla wytwarzania tekstu: zupełna poprawność językowa z uwzględnieniem normy
wzorcowej języka polskiego i konwencji gatunkowej tekstu, wykorzystanie wszystkich
właściwości pozycjonujących tekstu (SEO), korekta i uwzględnienie poprawek wskazanych przez
zlecającego, unikalność i autorskie wykonanie utworów pisemnych, wykorzystywanie wyłącznie
sprawdzonych i potwierdzonych informacji przy tworzeniu utworu tekstowego. Oferent zawsze
stara się dostarczyć tekst w formie, która jest zgodna z zapotrzebowaniem, nie wymaga dalszych
poprawek i została sprawdzona zgodnie ze wszystkimi kryteriami podanymi przez zlecającego.
Dostarczony tekst uznaje się za ukończony po wyrażeniu akceptacji przez zlecającego.

Sposób rozstrzygania
kwestii spornych:

W przypadku powstania w czasie wykonywania zlecenia rozbieżności zdań lub innych spraw
wymagających uzgodnienia, oferent zobowiązuje się stosować do zasady osiągnięcia
maksymalnego porozumienia i rozstrzygnięcia sprawy w sposób szybki, zgodny z normami
kulturalnego dialogu, koncyliacyjny, ukierunkowany na wspólny sukces. Oferent uznaje przy tym
kierowniczą rolę zlecającego jako osoby, która ma ostateczny wpływ na wyniki pracy przez ich
określenie.

Dodatkowy wkład
wykonującego
zlecenie w wartość
dzieła:

Oferent pozostaje w stałej gotowości do poszerzenia oferty świadczonych usług zgodnie z
zapotrzebowaniem. Oferent dzieli się także swoją wiedzą i informacjami w zakresie sporządzania
dzieła ze zleceniodawcą na jego życzenie. Oferent stara się również przedstawić najlepsze jego
zdaniem metody i środki do wypracowania optymalnej formy zamawianego dzieła. Oddane do
użytku zostają tylko takie realizacje, co do których wykonujący ma przekonanie, że w
maksymalnym stopniu spełniają wymogi przedstawione przez zlecającego.

Inne:

Na życzenie zlecającego oferent przedstawia wszelkie świadectwa potwierdzające wiarygodność
przekazywanych informacji: źródła, dokumenty, linki, dyplomy, certyﬁkaty, publikacje, dane
analityczne i in.

Więcej informacji - przydatne linki
Strona domowa z
portfolio

https://stronatekstu.wordpress.com/

Przykładowy
tekst (top 10
Google)

https://zyciebezkredytu.pl/5-powodow-dla-ktorych-frankowicz-powinien-pozwac-bank/

Przykład
publikacji
literackiej

https://opt-art.net/helikopter/4-2019/maciej-skomorowski-dziewiec-wierszy/
Uwaga: ten dokument jest szczególnie ważny - zawiera niezbędne zleceniodawcy informacje i zaleca się
jego wyświetlenie:

https://stronatekstu.ﬁles.wordpress.com/2020/10/cv_ms.pdf
Curriculum
vitae

PREZENTACJA WIZUALNA

Prezentowane screenshoty obrazują rzeczywisty proces pracy nad tekstem z wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi oraz
wynik docelowy, czyli tekst opublikowany.

PRZYKŁADY REALIZACJI - GALERIA
Przy pracy nad artykułem specjalistycznym dla sklepu internetowego Neonet w
profesjonalnym edytorze tekstu Write!

Wycinek ekranu z
edytora tekstu Write!

Redakcja newslettera dla kancelarii prawnej w edytorze Scrivener, który jest wykorzystywany
do opracowywania bardziej skomplikowanych tekstów i gromadzenia informacji.

Wycinek ekranu z
edytora Scrivener

Wycinek ekranu
przedstawiający artykuł
internetowy
przygotowany w całości
przez oferenta

Przykład strony internetowej, która otrzymała tekst oraz pełną obsługę techniczną ze strony
oferenta.

Analiza SWOT
Mocne strony

Komunikatywność - rękojmia najwyższej jakości współpracy
Doświadczenie - ponad 9 lat nieprzerwanej pracy zdalnej w zawodzie copywritera
(przedtem: w mediach i w charakterze redaktora)
Wykształcenie - humanistyczne (ﬁlozoﬁa, UW) i kierunkowe językowe (UW)
Wiedza o języku i Internecie, korzystanie z profesjonalnych narzędzi i technik
Profesjonalizm w zawodzie copywritera
Szanse

Osiągnięcie zakładanych celów współpracy
Zwiększenie sprzedaży, rozpoznawalności w Internecie, znaczące podniesienie
statystyk stron internetowych poprzez wyposażenie ich w doskonałą zawartość
tekstową, wzbudzenie zainteresowania szerokiej publiczności użytkowników
(czytelników)

Słabe strony

Brak

Zagrożenia

Brak

Cele współpracy

Cele współpracy są nakreślane przez zleceniodawcę i przyjmowane do wiadomości przez oferenta, który działa dla możliwie
pełnej realizacji tych celów. Z punktu widzenia oferenta ogólnymi celami każdego podejmowanego przedsięwzięcia są:

Główny cel
Wytworzenie i dostarczenie utworów tekstowych, które spełniają wszystkie wymogi stawiane przez zamawiającego i
cechują się własnościami realnie oddziałującymi pozytywnie na wskaźniki przedstawione jako wskazane do osiągnięcia.

Wymierne cele
Wszelkie cele mierzalne, np. przy użyciu analityki Google Analytics i innych mechanizmów pomiaru skuteczności.

ZLECENIODAWCA - DO KOGO KIEROWANA JEST OFERTA WSPÓŁPRACY

Odbiorcami niniejszej oferty są wszystkie osoby, ﬁrmy, agencje i dowolni zleceniodawcy, którzy zgłaszają zapotrzebowanie na
wytworzenie lub redakcję dowolnego rodzaju tekstu. W szczególności oferta jest skierowana do zleceniodawców, którzy
wymagają zaopatrzenia swoich stron internetowych, mediów społecznościowych i innych miejsc w Internecie w zawartość
tekstową wysokiej jakości. Oferta współpracy uwzględnia również publikacje przeznaczone do druku i edycję DTP.
Obsługiwane są wszystkie rodzaje i gatunki tekstu: od Tweetów i postów FB, poprzez hasła na plakaty, newslettery, jak również
artykuły blogowe, zapleczowe i specjalistyczne, kończąc na artykułach prasowych oraz tekstach literackich i akademickich.

GODZINY WYKONYWANIA ZLECEŃ W ZESTAWIENIU TYGODNIOWYM

W rzeczywistości czas pracy oferenta jest dostosowany do terminowego wykonania zlecenia. Poniższe zestawienie tygodniowe
stanowi zwykły i najczęstszy sposób wykorzystania czasu w celach zawodowych. Oferent informuje, że godziny, w których
wykonywane jest dzieło, zostają wybrane przez niego tak, aby dzieło było gotowe na czas i dostarczone w terminie. Nie
obowiązują przy tym godziny pracy wyznaczone w zakładach pracy (biurach). Oferent sam wybiera czas opracowania dzieła, z
uwzględnieniem terminowości pracy, ale oprócz dostarczenia dzieła na czas - ten termin jest określany przez zlecającego - może
wykonać dzieło w dowolnym czasie, jeśli tylko dostarczy je terminowo. Tabela "Tydzień roboczy" informuje o standardowych
godzinach pracy.

Tydzień roboczy
PONIEDZIAŁEK

10:00 - 18:00

WTOREK

10:00 18:00

ŚRODA

10:00 18:00

CZWARTEK

10:00 - 17:00

PIĄTEK

10:00 16:00
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POŚWIADCZENIE
Data

Imię i nazwisko

10 października 2020

Maciej Skomorowski

Podpis

SOBOTA

Komunikacja
przez cały dzień.
Możliwość
dodatkowej
pracy w różnych
porach dnia.

NIEDZIELA

Komunikacja
przez cały dzień.
Możliwość
dodatkowej
pracy w różnych
porach dnia.

