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I. Kosztorys wdrożenia Systemu CRM eGroupWare:

LP. RODZAJ USŁUGI CENA NETTO
(OPŁATY JEDNORAZOWE)

1 Instalacja Systemu na wskazanym przez Zamawiającego serwerze,
w tym:

• założenie 1 konta administracyjnego

• założenie 4 kont użytkowników

• założenie do 10 grup użytkowników 

600 zł

2 Założenie 1 konta użytkownika i jego konfiguracja zgodnie z wytycznymi Zamawiającego:

2.1 • przy zamówieniu do 10 kont użytkowników 20 zł / użytkownik

2.2 • przy zamówieniu do 50 kont użytkowników 15 zł / użytkownik

2.3 • przy zamówieniu do 100 kont użytkowników 10 zł / użytkownik

2.4 • przy zamówieniu do 200 kont użytkowników 5 zł / użytkownik

3 Dostosowanie funkcjonalności systemu eGroupWare do potrzeb 
Zamawiającego, wymagające edycji kodu źródłowego

Do uzgodnienia

Instalacja  Systemu  eGroupWare  odbywa  się  zdalnie.  Warunkiem  instalacji  jest  przekazanie  Zespołowi  JNS

następujących dostępów do serwera:

• dostęp FTP do serwera, 

• dostęp do bazy danych,

• dostęp do jedno konta pocztowego na potrzeby eGroupWare (do ustawienia wysyłania powiadomień).

W przypadku braku serwera u Zamawiającego, firma JNS oferuje usługę Hostingu serwera:

LP. RODZAJ USŁUGI OPŁATY ABONAMENTOWE
MIESIĘCZNE*

1 Hosting serwera dla Systemu CRM eGroupWare do 50 
użytkowników

100 zł

2 Hosting serwera dla Systemu CRM eGroupWare do 100 
użytkowników

150 zł

3 Hosting serwera dla Systemu CRM eGroupWare do 200 
użytkowników

200 zł

* ceny netto.
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Warunki Handlowe:

1. Przedstawione ceny netto nie zawierają podatku VAT (23%). Podatek „VAT” jest doliczany do ceny netto
zgodnie z obowiązującymi przepisami i obciąża kupującego.

2. Proponowane ceny obowiązują przez 30 dni od daty sporządzenia oferty.
3. Realizacja następuje po podpisaniu umowy.
4. Warunki płatności ustalane z handlowcem lub specjalista ds. sprzedaży.
5. Treści  zamieszczone  w  ofercie  są  własnością  firmy  JNS  Sp.  z  o.o.  i  nie  mogą  być  wykorzystywane,

rozpowszechniane w jakikolwiek sposób bez zgody właściciela.
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