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ZAMÓWIENIE
na Usługi Zdalnego Przetwarzania Informacji (UZPI) w systemie ISOF
Promocja 'Pakiet ISOF Mała Firma'
1. Zamawiający(a):
reprezentowany(a) przez:
2. Zamawiający oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem promocji "Pakiet ISOF Mała Firma" z dnia 14.09.2010 oraz z aktualnym Regulaminem UZPI ISOF (świadczenia usług) z dnia 4.11.2008 r. i przyjmuje go do stosowania. Regulamin udostępniony jest pod adresem www.isof.pl/regulamin, w formacie podpisanego cyfrowo pliku PDF, który może zostać pobrany na komputer Zamawiającego oraz być przechowywany przez niego w sposób umożliwiający jego odtworzenie.
3. Umowa UZPI zostaje zawarta z chwilą zaakceptowania zamówienia przez HEUTHES Sp. z o.o. poprzez rozpoczęcie świadczenia usługi na rzecz Zamawiającego.
4. Wymagane jest pobranie, wypełnienie w Adobe Reader 9.0, zapisanie, wydrukowanie i podpisanie niniejszego Zamówienia UZPI - „PAKIET ISOF MAŁA FIRMA”. Następnie przesłanie tego dokumentu listem poleconym lub kurierem wraz z aktualną kserokopią dokumentu KRS lub wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej na adres korespondencyjny:HEUTHES Sp. z o.o., ul. Metalowa 6, 70-744 Szczecin.
Szczegółowy opis procesu zamówienia znajduje się na stronie http://www.isof.pl/zamowienie/ 
5. Parametry zamówienia Pakietu ISOF Mała Firma:
Użytkownicy systemu
Lp.
Pakiet ISOF Mała Firma
Liczba
Użytkowików
Cena jednostkowa 
Netto (PLN) 
Wartość
Netto (PLN)
Podpis Zamawiającego
8. Usługi (opłata abonamentowa miesięczna UZPI dla Pakietu ISOF Mała Firma).
Druk obowiązuje od dnia 03.02.2012 r. 
9. Regulamin Promocji "Pakiet ISOF Mała Firma"
 1.    Organizatorem promocji jest firma HEUTHES sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 
 2.    Promocja „PAKIET ISOF MAŁA FIRMA” obowiązuje od dnia 14.09.2010 do 31.12.2012
 3.    Promocja dotyczy tylko nowych klientów HEUTHES, którzy spełniają następujące warunki:
        - maksymalna liczba użytkowników systemu – 5- obroty firmy za ostatni rok nie mogą być wyższe niż 2 mln PLN,- prowadzą Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów lub ewidencję podatkową ryczałtu ewidencjonowanego (nie prowadzą pełnej księgowości),- działają w oparciu o następujące formy organizacyjno-prawne: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, osobowa spółka handlowa (jawna, partnerska, komandytowa) lub organizacja non profit: stowarzyszenia i fundacje.
 4.    „PAKIET ISOF MAŁA FIRMA” składa się z następujących modułów:
        • Fakturowanie,
        • Magazyn,
        • Raporty kasowe,
        • Sprzęg do drukarki fiskalnej,
        • Administrator,
        • Operator zdalny.
 5.    Warunkiem skorzystania z promocji jest zakup całego pakietu, bez możliwości zmiany modułu pakietowego na inny moduł ISOF spoza pakietu.
 6.    W ramach promocji każdy nowy klient firmy HEUTHES, który w okresie obowiązywania promocji podpisze umowę na użytkowanie systemu ISOF w trybie SaaS (wynajem) dla maksymalnie 5 użytkowników, jest uprawniony do skorzystania z obniżonej do 300 PLN jednorazowej opłaty za aktywację, parametryzację i wdrożenie systemu.
 7.    Każdy klient korzystający z promocji „PAKIET ISOF MAŁA FIRMA” może rozszerzyć funkcjonalność systemu ISOF o kolejne moduły zgodnie ze standardowym cennikiem dostępnym na stronie www.isof.pl. Zwiększenie funkcjonalności i liczby użytkowników jest możliwe po rzeczywistym aktywowaniu pakietu. Dopiero wtedy użytkownik otrzyma klucz elektroniczny HEUTHES, którym będzie mógł podpisać cyfrowo elektroniczny formularz w formacie PDF Zamówienie Zmiany UZPI. 
 8.   Szczegółowe warunki świadczenia usługi zawarte są w nadrzędnym Regulaminie UZPI ISOF dostępnym na stronie www.isof.pl/regulamin.  
 9.   Promocja nie łączy się z innymi promocjami HEUTHES. Nie można też łączyć promocyjnego zakupu systemu ISOF z aneksami zwiększającymi.
10.  Firma HEUTHES jako organizator promocji „PAKIET ISOF MAŁA FIRMA” zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie oraz do zawieszenia promocji lub jej odwołania. 
7. Szkolenia
Nazwa Usługi
Cena Netto (PLN)
Aktywacja, parametryzacja i wdrożenie 
Certyfikaty (okres ważności 1 rok)
6. Parametryzacja wstępna (opłata jednorazowa).
Więcej informacji w Dziale Handlowym HEUTHES: marketing@heuthes.pl, (91) 460 89 74. 
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