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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU  

WZÓR ZAMÓWIENIA (OPCJONALNY)  

ZAMÓWIENIE 
Dane Klienta Pełna nazwa: 

______________ 
 
Adres: * 
______________ 
 
Dane rejestrowe 
KRS*: ______________ 
NIP: ______________ 
 
* – podawane tylko przy pierwszym 
zamówieniu 
 

Dane osoby składającej zamówienie w imieniu Klienta* 
Imię i nazwisko: ______________ 
Stanowisko: ______________ 
(np. członek zarządu, pełnomocnik): 
e-mail: ______________ 
 
 
 
 
 
* – podawane tylko przy pierwszym zamówieniu 

Koordynator ze strony Klienta 
Imię i nazwisko: ______________ 
tel.: * ______________ 
e-mail: * ______________ 
 
e-mail do przesyłania FV: * ______________ 
 
 
 
 
* – podawane tylko przy pierwszym zamówieniu 

Zakres usług  
 

Typ licencji i minimalna liczba użytkowników, którzy będą korzystać z 
Aplikacji: 
1. typ licencji: ________i liczba użytkowników: ______________ 
2. typ licencji: ________i liczba użytkowników: ______________ 
3. typ licencji: ________i liczba użytkowników: ______________ 
 

Dodatkowe ustalenia: ______________ 
 

Moduły dodatkowo płatne: ______________ Dodatkowe ustalenia: ______________ 
 

Prace dodatkowe: ______________ Dodatkowe ustalenia: ______________ 
 

Opieka Serwisowa Premium 
Tak / Nie 

VIP 
Tak / Nie 
Pakiet godzin: ______________ 
 

Dodatkowe ustalenia: 
______________ 
 

Inne usługi (np. szkolenia): 
 
 

Dodatkowe ustalenia: 
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Opłaty Opłata licencyjna  Opłata dla danego typu licencji: 
1.______netto / ______ 
 
2.______netto / ______ 
 
3.______netto / ______ 
 
Opłaty za moduły dodatkowo 
płatne: ______________ 
 
Łączna wysokość opłaty Klienta za 
jeden okres abonamentowy:  
____________netto 
 

Okres abonamentowy: 
____________ 
 

Płatność jednorazowa z góry  

Oplata konfiguracyjna 
 

Wysokość opłaty:  
____________ netto 
 

Płatność jednorazowa z góry 

Opłata za Prace dodatkowe Wysokość opłaty:  
____________ netto 
 

Płatność jednorazowa z góry  
 

Oplata za opiekę serwisową 
 

Wysokość opłaty:  
____________ netto 
 

Opieka Serwisowa zamawiana na 
okres analogiczny do zamówionego 
Okresu abonamentowego  
 
 

Płatność jednorazowa z góry 

Inne (np. szkolenia): 
 

Wysokość opłaty:  
____________ netto 
 

Płatność jednorazowa z góry  
 

Dodatkowe ustalenia 
 
 
 

Okres Konfiguracji 
 

30 dni Dodatkowe ustalenia:  
 

Zakres terytorialny licencji ____________ Dodatkowe ustalenia:  
 

Inne oświadczenia stron Klient potwierdza, że otrzymał i zapoznał się z Regulaminem i załącznikami oraz akceptuje ich treść. 
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Załączniki do 
zamówienia 

Opis modułów 
Cennik 
Specyfikacja prac dodatkowych 
Harmonogram  
Inne: ______ 

Tak / Nie 
Tak / Nie 
Tak / Nie 
Tak / Nie 
Tak / Nie 

 

  

Data zamówienia: ____________________ 

 

____________________ 

Podpis Klienta 

 


