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ZAMÓWIENIE Nr
na Usługi Zdalnego Przetwarzania Informacji (UZPI) w systemie ISOF
1. Zamawiający(a):
reprezentowany(a) przez:
2. Zamawiający oświadcza, iż zapoznał się z aktualnym Regulaminem UZPI ISOF (świadczenia usług) i przyjmuje go do stosowania. Regulamin udostępniony jest pod adresem www.isof.pl/regulamin, w formacie podpisanego cyfrowopliku PDF, który może zostać pobrany na komputer Zamawiającego oraz być przechowywany przez niego w sposób umożliwiającyjego odtworzenie w toku zwykłych czynności.
 
3. Parametry zamówienia
Nazwa Usługi
Cena Netto (PLN)
Aktywacja i parametryzacja wstępna
Certyfikaty (okres ważności 1 rok)
4. Parametryzacja wstępna (opłata jednorazowa)
..\..\..\..\work\logo\logo-isof46.jpg
Pozostałe usługi płatne zgodnie z cennikiem na stronie www.isof.pl/cennik
Lp.
Nazwa Usługi
Liczba
Użytkowników
Cena jedn. 
Netto (PLN) 
Wartość
Netto (PLN)
1.
Wsparcie operatora serwisu zdalnego
*Moduły objęte parametryzacją zaawansowaną.
5. Usługi (opłata abonamentowa miesięczna UZPI),
Rabat procentowy 
Rabat kwotowy
Razem Netto
Razem Netto
e-mail:
6. Pakiety parametryzacyjne
Lp.
Nazwa Pakietu
Zlecenie wykonania ustawień indywidualnych
w ramach modułu
Cena
Wybór pakietu
1.
PP-CRM Serwisowy (PPC)
CRM Serwisowy
849,00
2.
PP-Płace (PPP)
Płace
3.
PP-Księgowość (PPK)
Finanse i Księgowość
7. Pakiety szkoleniowo-konsultacyjne
Lp.
Nazwa Pakietu
Szkolenie - konsultacje wspomagające rozpoczęcie
ekspolatacji modułów
Ilość godzin
Cena
Wybór pakietu
1.
PS-Sprzedaż (PSS)
Faktury sprzedażowe, faktury zakupu, magazyn, raporty kasowe, KPR
3
6
360,00
600,00
2.
PS-Logistyka (PSL)
Zamówienia od klientów, zamówienia do dostawców
3
6
360,00
600,00
3.
PS-CRM (PSC)
CRM Operacyjny, CRM Marketingowy, CRM Serwisowy, DMS i poczta, Portfolio
3
6
360,00
600,00
4.
PS-Płace (PSP)
Płace
6
12
720,00
1200,00
5.
PS-Księgowość (PSK)
Finanse i Księgowość, Kasa-Bank, Środki Trwałe
6
12
720,00
1200,00
6.
PS-Ogólny (PSO)
Dowolny zestaw modułów
10
20
1200,00
1900,00
8. Pakiety opieka powdrożeniowa
Lp.
Nazwa Pakietu
Zakres usług w pakiecie
Ilość godzin
Cena
Wybór pakietu
1.
2.
3.
Standard (PWS)
Rozszerzony (PWR)
Pełny (PWP)
Bieżące usługi konsultacyjne telefoniczne
(z wyłączeniem szkoleń i telekonferencji)
do wykorzystania przez 12 miesięcy
10
25
50
600,00
1440,00
2400,00
10. Szczegółowy zakres usług zawarty jest w Regulaminie ISOF dostępnym pod adresem www.isof.pl/regulamin.
Podpis Zamawiającego
Sporządził
Zatwierdził formularz
DRUKID.ERP40.220201
9. Harmonogram fakturowania
Lp.
Opis
Kwota
1.
2.
3.
4.
5.
Wprowadził
8.2.1.3144.1.471865.466429
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