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Exulto Software House 
Oferta i cennik współpracy programistycznej 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Tworzymy autorskie aplikacje internetowe,  
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. 

Przygotowanie aplikacji internetowej, to skomplikowany proces, wymagający wiedzy, doświadczenia, 
dobrej komunikacji, wdrożenia odpowiednich technologii i dokładnego przetestowania przygotowanych 
rozwiązań. Kompetencje, które rozwijamy jako firma, pozwalają nam w efektywny sposób zarządzać 
projektem, tworzyć skuteczniejsze oprogramowanie i realizować cele naszych klientów. 

Na rynku jako software house działamy już od 2012 roku, przez ten czas udało nam się zrealizować 
wiele projektów, na skalę lokalną jak i globalną. W naszych działaniach wykorzystujemy języki takie 
jak PHP, HTML5, JavaScript oraz frameworki jak Laravel, Zend, AngularJS, jQuery czy 
najpopularniejsze systemy CMS - jak Wordpress, WooCommerce, czy PrestaShop. Podczas 
współpracy dobierzemy optymalne dla Ciebie technologie, starając się przy tym dopasować je 
najlepiej do postawionych nam celów i zadań. 

Jesteśmy gotowi do realizacji Twoich projektów internetowych, niezależnie od tego, czy potrzebujesz 
całego zespołu programistycznego, czy też zaprogramowania pojedynczej funkcji lub narzędzia. 
Współpracując z naszymi klientami do tej pory, udało nam się zrealizować projekty dla takich firm jak: 
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Frontend Development od 50zł netto /h 
Kodowanie w HTML5, CSS3 (w tym Sass) i JavaScript.  
Praca z frameworkami AngularJS, Underscore, jQuery i innymi. 

Posiadając ponad 7 letnie doświadczenie w kodowaniu stron, zapewniamy dostarczenie optymalnego 
kodu w oparciu o projekty graficzne w formie PSD. Korzystamy z frameworków HTML takich jak 
Twitter Bootstrap czy Materialize. W zależności od złożoności projektu, przygotowane przez nas 
strony, zakodowane są w czystym CSS lub preprocesorze Sass / Less. 

Programujemy interfejsy webowe z wykorzystaniem JavaScriptu w takich frameworkach jak jQuery, 
AngularJS, oraz wykorzystując narzędzia pomocnicze, takie jak Underscore, Moment.js, Grunt i inne. 

Wordpress Development od 60zł netto /h 
Programowanie w Wordpress, tworzenie autorskich pluginów i rozwiązań, 
wdrażanie szablonów graficznych z szerokimi możliwościami edycyjnymi. 

Wordpress to nasza pasja, kodujemy w nim strony internetowe, wdrażamy mniejsze projekty aplikacji 
internetowych i wykorzystujemy WooCommerce do tworzenia efektywnych sklepów internetowych. 
Możemy się pochwalić wdrożeniem wielu stron internetowych, a nawet stworzeniem pluginów API do 
komunikacji z aplikacją mobilną, bazując w pełni na neatywnych narzędziach i autorskich pluginach. 

Korzystamy z takich narzędzi jak W3TotalCache, Advanced Custom Fields, WPML, Yoast SEO i innych. 

Backend Development od 70zł netto /h 
Programowanie aplikacji za pośrednictwem PHP i JavaScript.  
Praca z frameworkami Laravel, Zend i NodeJS. 

Programujemy aplikacje internetowe w języku PHP z wykorzystaniem frameworka Laravel, zgodnie z 
wzorcami projektowymi, dostarczając optymalny kod wysokiej jakości. W przypadku aplikacji 
działających w trybie real-time wykorzystujemy JavaScript i framework NodeJS (Express.js). 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Kodowanie Landing Page 500zł - 850zł netto 
Kodowanie strony w HTML5, CSS3 i JavaScript na podstawie pliku PSD.  
Wdrożenie pełnej edycji elementów strony z wykorzystaniem Wordpress CMS. 

Kodowanie strony na podstawie przesłanego pliku graficznego w formie PSD. Orientacyjna cena 
dotyczy zakodowania jednego projektu graficznego bez podstron. Cena obejmuje wdrożenie systemu 
Wordpress CMS z możliwościami edycji danych na stronie. 

Projektowanie i programowanie stron typu 
Landing Page 850zł - 1250zł netto 
Autorski projekt graficzny strony Landing Page wraz z jej pełnym zakodowaniem 
w HTML5, CSS3 i JavaScript oraz wdrożeniem systemu Wordpress CMS. 

Orientacyjna cena dotyczy stworzenia projektu graficznego składającego się z jednej strony z 
formularzem kontaktowym, treścią oraz materiałami zgodnymi z oczekiwaniami klienta. Możliwość 
wprowadzania zmian na projekcie graficznym, do momentu akceptacji i rozpoczęcia etapu kodowania. 
Cena obejmuje wdrożenie systemu Wordpress CMS z możliwościami edycji danych na stronie. 

Kodowanie stron internetowych w oparciu o 
Wordpress 1000zł - 1500zł netto 
Kodowanie strony na podstawie przesłanego projektu strony głównej, oraz 4 

dodatkowych podstron. Wdrożenie edycji za pośrednictwem Wordpress CMS. 

Kodowanie strony internetowej na podstawie przesłanej strony głównej, oraz 5 autorsko 
zaprojektowanych podstron (przykładowa wycena). Wdrożenie pełnej edycji za pośrednictwem 
Wordpress CMS. 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Programowanie aplikacji AngularJS - kalkulator 
ofertowy z wyliczaniem kosztów - 500zł netto 
Przykładowy koszt aplikacji stworzonej w AngularJS do przeliczania kosztów 
ciepła na stronie internetowej http://samsungehs.pl/kalkulator/ 

Przeniesienie mechanizmu z pliku XLS na stronę internetową, z prezentacją w oparciu o wykres 
słupkowy. Prezentacja z możliwością zmiany poziomu cen i innych atrybutów. 

Programowanie aplikacji internetowej - kalkulator 
kalorii i wartości odżywczych wraz z edytorem 
etykiet - 8.000zł netto 
Przykładowy koszt aplikacji stworzonej w Laravel do wyliczania kalorii i 
wartości odżywczych, oraz wydruku etykiet w formie PDF. Więcej informacji na 
stronie http://artikgroup.com/ 

Stworzenie aplikacji internetowej, na bazie briefu programistycznego, wymagań klienta i stworzonego 
algorytmu w formie pliku XLS, wraz z autorskim projektem graficznym aplikacji. 

Kodowanie mailingu 200zł netto 
Przykładowy koszt zakodowania mailingu poprawnie wyświetlającego się w 
programach pocztowych, na podstawie pliku graficznego. 

Stworzenie kodu mailingu, uwzględniające ograniczenia, związane z działaniem elementów HTML w 
oprogramowaniu pocztowym. 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Optymalizacja stron internetowych - 750zł netto 
Przykładowy koszt optymalizacji SEO strony internetowej http://blip.pl/ 

Zmiana struktury HTML, uwzględniająca wykonany przez nas audyt SEO, bez jakichkolwiek zmian 
związanych z wcześniejszym projektem graficznym (optymalizacja techniczna, bez strat 
jakościowych). 

Zaprogramowanie jednozadaniowego webcrawlera 
do pobierania danych i ich zapisu - 500zł netto 
Przykładowy koszt zaprogramowania crawlera do ściągania treści, daty 
utworzenia i zapisu tych danych do bazy w języku PHP 

Stworzenie prostego modułu w języku PHP do pobierania danych ze strony http://
www.przegladsportowy.pl/ sortowania i zapisu tych danych do bazy MySql 

Zaprogramowanie aplikacji internetowej w oparciu 
o Wordpress - 4000zł netto 
Przykładowy koszt zaprogramowania strony internetowej, z wdrożeniem 

autorskich funkcji w oparciu o system Wordpress - http://sprawdzonyagent.pl/ 

Stworzenie kompletnej aplikacji w oparciu o przesłane pliki graficzne, wraz z ich wycięciem, 
wdrożeniem i zakodowaniem. Dodanie możliwości komentowania, ściągania danych, dodawania 
nowych danych i zarządzania nimi.
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