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______________________________________________________________

OFERTA DLA BIUR RACHUNKOWCYH
WARUNKI CENOWE
Na koszty wdrożenia systemu informatycznego w przedsiębiorstwie wpływ mają opłaty za licencję,
wdrożenie oraz koszty opieki powdrożeniowej.

1. Zakup oprogramowania
cena licencji dla użytkowników i klientów biura rachunkowego
1. Licencja na programowanie udzielana jest dla użytkownika systemu, bez względu na ilość
obsługiwanych firm.
2. W przypadku korzystania wyłącznie z programu stacjonarnego licencja może być udzielona na
stanowisko.
3. W ramach licencji na program internetowy w biurze rachunkowym przyjmuje się, że do
programu może mieć dostęp klient biura rachunkowego na zasadach określonych poprzez
uprawnienia. Każdy pierwszy użytkownik klienta jest bezpłatny *).
4. Każdy użytkownik – pracownik biura rachunkowego oraz kolejny (drugi, trzeci .. itp) użytkownik
klienta wymaga wykupienia odrębnej licencji na program.
5. W przypadku zakupu większej ilości licencji – od 4-tej licencji udzielamy 30% rabatu.
Przykładowy koszt licencji dla 10 użytkowników: 3*1440,00 + 7*1008,00 = 11376,00 + 23% VAT
6.

Możliwy jest zakup licencji on-site – bez limitu użytkowników dla danej firmy.
* Oferta promocyjna

Cennik licencji na oprogramowanie
Licencja obejmuje wersję internetową (serwery Linux, Microsoft) oraz wersję stacjonarną (system
Windows).
Lp.

Program / licencja

Użytkownik

Cena netto

1

1 440,00 zł

Każdy pierwszy
użytkownik

bezpłatnie

Instalacja na własnym serwerze
1.

MADAR 7 - Internetowy system ERP
wersja obejmuje również wersję desktop

2.

Obca firma – klient biura

3.

MADAR 7 - Internetowy system ERP
bez limitu (dla użytkowników biura)

bez limitu

25 000,00 zł

Instalacja na serwerze MADAR – praca online, przez przeglądarkę
1.

Fakturowanie, KPR, rozliczenie VAT
na serwerze http://invoicer.pl

1

0,00 zł

2.

Sprzedaż i magazyny
na serwerze http://madar.mobi

1

0,00 zł

3.

MADAR 7 - „w chmurze”
na serwerze MADAR

1

50,00 zł
miesięcznie

Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział
Gospodarczy pod numerem KRS 0000088404
Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł

Oferta sprzedaży oraz wdrożenia programu Madar 7

Licencja nie upoważnia do wypożyczania/dzierżawy oprogramowania.
W okresie 12 miesięcy od zakupu udzielane jest wsparcie, pozwalające na:
• korzystanie z dołączonej w postaci elektronicznej i papierowej instrukcja obsługi,
• uzyskanie pomocy technicznej - telefonicznej bądź poprzez e-mail, dotyczące:
• instalacji oprogramowania, współpracy z systemami operacyjnymi i urządzeniami
zewnętrznymi,
• merytoryki działania programu, jego funkcjonalności i konfiguracji,
• dostęp do aktualnych wersji programu, uwzględniających zmiany przepisów prawa oraz
nowe funkcje i moduły, zgodnie z z rozwojem programów.
Koszty zakupu licencji ponoszone są jednorazowo i obejmują aktualizacje przez okres 12 miesięcy
od daty zakupu. W kolejnych latach istnieje możliwość wykupu aktualizacji, na następne 12
miesięcy.

2. Zakup rocznych aktualizacji*
Po okresie 12 miesięcy od daty zakupu licencji, w celu otrzymania nowych wersji programów,
konieczny jest zakup aktualizacji licencji upgrade. W okresie trwania umowy nadzoru autorskiego
aktualizacje są bezpłatne.
Program

ilość

Cena netto zł

Lp.
Według ilości stanowisk
2.

Madar 7 Asysta

1 użytkownik

198,00

* Nie dotyczy instalacji na serwerach MADAR

3. Usługi wdrożeniowo – szkoleniowe
Wdrożenie systemu do zarządzania firmą wiąże się z poniesieniem nakładów na instalację
i konfigurację, szkolenie pracowników, integrację z innym oprogramowaniem wykorzystywanym
w firmie – a w późniejszym czasie na pielęgnację i rozwój systemu.
W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w programie, przeprowadzenia szkolenia,
udzielenia zdalnej pomocy poprzez VNC bądź Madar Mobile proponujemy Państwu rozliczenie
według faktycznie przepracowanych godzin – według stawki 120 zł netto / godzinę.

Usługi
3

Usługa szkoleniowa, wdrożeniowa, konfiguracyjna

1 godzina

120,00

W przypadku konieczności wizyt w siedzibie klienta spoza województwa śląskiego, klienci pokrywają
koszty dojazdu.

4. Nadzór autorski
Naszym klientom proponujemy podpisanie umowy nadzoru autorskiego, obejmującej opiekę
serwisową, powdrożeniową, konsultacje i szkolenia oraz modyfikacje programów w ciągu
trwania umowy, w zakresie zależnym od potrzeb klienta.
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