Oferta dla Powiatowych Urzędów Pracy
Licencja na „wersję 2019” oraz utrzymanie systemu PSZ.eDOK w 2019 r.
Zabrze, styczeń 2019r.

Szanowni Państwo,
Przedstawiam ofertę na zakup licencji i utrzymania Podsystemu Obiegu Dokumentów PSZ.eDOK (dalej:
PSZ.eDOK) dedykowanego dla obszaru Publicznych Służb Zatrudnienia (PSZ), tj. na:
• zakup bezterminowej licencji na każdą wersję PSZ.eDOK dystrybuowaną przez Wykonawcę
(Sygnity SA) w 2019 r. (zwaną dalej: „wersja 2019”),
• utrzymanie systemu PSZ.eDOK w ‘wersji 2019’ do 31 grudnia 2019 r.
Obecnie obowiązującą wersją Podsystemu Obiegu Dokumentów PSZ.eDOK jest wersja numer 9.0.
Ofertę kierujemy do Urzędów Pracy, które:
• mają wykupioną licencję na ‘wersję 2018’ PSZ.eDOK - celem przedłużenia utrzymania na
2019 r. i wykupienia licencji na ‘wersję 2019’ (opcja cenowa pod nazwą: „kontynuacja”),
ale również do Urzędów, które:
• nie mają wykupionej licencji na ‘wersję 2018’ PSZ.eDOK, a chcą mieć prawo do korzystania z
wersji oprogramowania tj. ‘wersji 2019’ wraz z utrzymaniem (opcja cenowa pod nazwą:
„pierwszy zakup /wznowienie”).

LICENCJA i UTRZYMANIE PSZ.eDOK
Skorzystanie z niniejszej oferty gwarantuje Państwu następujące elementy:
• bezterminową licencję na każdą wersję PSZ.eDOK dystrybuowaną przez Wykonawcę w 2019 r.
• utrzymanie PSZ.eDOK w ‘wersji 2019’ w okresie do 31 grudnia 2019 r.
W ramach utrzymania zapewniamy Państwu:
• modyfikacje i rozwój PSZ.eDOK powstałe z wskutek zmian aktów legislacyjnych, które zostaną
uchwalone nie później niż do 30 listopada 2019 r.,
• modyfikacje i rozwój PSZ.eDOK w oparciu o sugestie i propozycje zmian zgłaszane przez
użytkowników, po weryfikacji ich pod względem uniwersalności dla potrzeb urzędów pracy
w okresie do końca 2019 r.,
• dla użytkowników świadczona jest usługa hot-line - osoby realizujące wsparcie dostępne są od
godziny 8 do godziny 16 (pn-pt), a zgłoszenia / zapytania można kierować:
o telefonicznie (w dni robocze, w godz. 8-16), pod nr 81 749-55-83,
o pocztą elektroniczną (e-mail - 24h/dobę): hd.edok@sygnity.pl
o przez portal obsługi klienta (24h/dobę): strona www: https://www.hd.sygnity.pl
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SPOSÓB OPŁATY za PSZ.eDOK
Opłata za oferowane licencje i utrzymanie PSZ.eDOK zależna jest od maksymalnej liczby
jednocześnie zalogowanych użytkowników w systemie (nie jest zależna od liczby stacji, na których
można korzystać / zainstalowany jest PSZ.eDOK). Wszystkich zainteresowanych (już pracujących w
PSZ.eDOK lub dopiero planujących wykorzystywać system) informujemy, że w każdej chwili w okresie
utrzymaniowym będzie można wykupić ‘prawo jednoczesnego logowania’ dla większej liczby
użytkowników niż zamówione pierwotnie:
Przykład: PSZ.eDOK jest udostępniony / zainstalowany np. na 60 stacjach roboczych, natomiast
rotacja jednoczesnego logowania i wylogowania powoduje, że w systemie zalogowanych jest
jednocześnie maksymalnie nie więcej niż 25 użytkowników, w takim wypadku opłatę należy uiścić wg
stawki do 30 użytkowników.

CENNIK PSZ.eDOK
Cennik PSZ.eDOK dla Urzędów Pracy oferowany jest w dwóch wariantach:
I wariant cennika pod nazwą „KONTYNUACJA” dla naszych stałych klientów, tj. dotyczy Urzędów,
które mają już wykupioną licencję na ‘wersję 2018’ PSZ.eDOK, a chcą przedłużyć utrzymanie na 2019
r i wykupić licencję na ‘wersję 2019’.
II wariant cennika pod nazwą „PIERWSZY ZAKUP / WZNOWIENIE” dla Urzędów, które nie mają
wykupionej licencji na ‘wersję 2018’ PSZ.eDOK, a chcą mieć prawo do korzystania z tej wersji i z ‘wersji
2019’ wraz z utrzymaniem tych wersji.
Pełna wersja cennika oraz okres obowiązywania poszczególnych cen znajdują się w załączniku A
do niniejszej oferty.

Bonus
Urzędom, które skorzystają z niniejszej oferty, a dodatkowo mają obowiązującą umowę na nadzór
autorski naszych trzech innych systemów takich jak: infoKadra, CiA, infoUrząd (pełna wersja) lub SEPI
oferujemy jeden dzień* darmowych zdalnych konsultacji. Realizacja usługi będzie możliwa do
wykorzystania w okresie obowiązywania umów. Dokładny czas i zakres tematyczny konsultacji zostanie
ustalony indywidualnie z Zamawiającym.
* Darmowe dni konsultacji z innych ofert nie podlegają sumowaniu.

INFORMACJE na temat PSZ.eDOK oraz JAK ZAMÓWIĆ PSZ.eDOK
Szczegółowe informacje na temat PSZ.eDOK znajdą Państwo na stronie:
http://public.sygnity.pl/publiczne-sluzby-zatrudnienia/pszedok/osystemie
Aby zamówić system PSZ.eDOK (oferowaną licencję i utrzymanie systemu) proszę przesłać
wypełniony formularz (opcja kontynuacja lub pierwszy zakup/wznowienie) zamówienia na nr faxu:
12 35-23-301 (dostępny całą dobę) lub na adres email: pstawiarz@sygnity.pl; a oryginał zamówienia
należy przesłać na adres: Sygnity S.A. Oddział w Zabrzu, ul. Wolności 273, 41-800 Zabrze.
W przypadku pierwszego zakupu konieczne będzie zawarcie stosownej umowy.
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Wszelkie pytania dotyczące oferty, w tym kosztów instalacji, konfiguracji i szkoleń oraz w
ewentualnych kwestiach formalnych, proszę o bezpośredni kontakt z: Przemysław Stawiarz,
email: pstawiarz@sygnity.pl, tel. kom. 603-138-525

Mam nadzieję, że oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem.
Oferta ważna do odwołania.
Z poważaniem

Przemysław Stawiarz
Menedżer Sprzedaży

Załącznik A:
Cennik do oferty Sygnity SA. – dotyczy licencji i utrzymania Podsystemu Obiegu Dokumentów PSZ.eDOK dla
obszaru PSZ.
I wariant cennika pod nazwą „KONTYNUACJA” dotyczy Urzędów, które mają już wykupioną licencję na
‘wersje 2018’ PSZ.eDOK – złożenie zamówienia przez te Urzędy jest równoznaczne z przedłużeniem
utrzymania na 2019 r. i otrzymaniem licencji bezterminowej na ‘wersję 2019’.
OPCJE CENOWE pn. „KONTYNUACJA” DLA URZĘDÓW PRACY, które posiadają ‘wersję 2018’ PSZ.eDOK
Opłata ZA NADZÓR AUTORSKI NA 2019 ROK

Opłata ZA NADZÓR AUTORSKI NA 2019 ROK

Z DODATKOWĄ USŁUGĄ UPGRADE1

BEZ USŁUGI UPGRADE2

[netto]
[brutto]

[netto]
[brutto]

do 15

4 610,00
5 670,30

3 890,00
4 784,70

do 30

7 350,00
9 040,50

6 630,00
8 154,90

do 50

9 870,00
12 140,10

8 790,00
10 811,70

do 70

11 960,00
14 710,80

10 520,00
12 939,60

Liczba jednocześnie
zalogowanych
użytkowników

(1) W cenie zawarta jest usługa zdalnych upgrade’ów dla wersji dostarczanej w ramach NA w 2019;
(2) Cena wykonania jednorazowego upgrade’u każdej nowej wersji w roku 2018 na indywidualne
zamówienie:
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Indywidualne zamówienie
Liczba jednocześnie zalogowanych
użytkowników

Opłata netto

Opłata brutto

Do 15

960,00

1 180,00

Do 30

960,00

1 180,00

Do 50

1 440,00

1 771,20

Do 70

1 800,00

2 214,00

Uwaga. Jeżeli liczba jednocześnie zalogowanych użytkowników przekracza 70 ceny ustalane są
indywidualnie.

II wariant cennika pod nazwą „PIERWSZY ZAKUP / WZNOWIENIE” dla Urzędów, które nie mają wykupionej
licencji na ‘wersję 2018’ PSZ.eDOK.
W przypadku wznowienia złożenie zamówienia jest równoznaczne z otrzymaniem licencji bezterminowej do
‘wersji 2019 oraz utrzymania tych wersji w oferowanym okresie.
W przypadku pierwszego zakupu konieczne będzie zawarcie stosownej umowy.
OPCJE CENOWE pn. „PIERWSZY ZAKUP / WZNOWIENIE” DLA URZĘDÓW, które nie posiadają „wersji 2018” PSZ.eDOK

Opłata ZA NADZÓR AUTORSKI NA 2019 ROK

Opłata ZA NADZÓR AUTORSKI NA 2019 ROK

Z DODATKOWĄ USŁUGĄ UPGRADE1

BEZ USŁUGI UPGRADE2

[netto]
[brutto]

[netto]
[brutto]

do 15

5 690,00
6 998,70

4 970,00
6 113,10

do 30

9 150,00
11 254,50

8 430,00
10 368,90

do 50

11 670,00
14 280,30

10 590,00
13 025,70

do 70

14 840,00
18 253,20

13 400,00
16 482,00

Liczba jednocześnie
zalogowanych
użytkowników

(1) W cenie zawarta jest usługa zdalnych upgrade’ów dla wersji dostarczanej w ramach NA w 2019;
(2) Cena wykonania jednorazowego upgrade’u każdej nowej wersji w roku 2018 na indywidualne
zamówienie:
Sygnity S.A.
ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa
tel.: (22) 290 88 00, fax: (22) 290 88 01
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Indywidualne zamówienie
Liczba jednocześnie zalogowanych
użytkowników

Opłata netto

Opłata brutto

Do 15

960,00

1 180,00

Do 30

960,00

1 180,00

Do 50

1 440,00

1 771,20

Do 70

1 800,00

2 214,00

Uwaga. Jeżeli liczba jednocześnie zalogowanych użytkowników przekracza 70 ceny ustalane są
indywidualnie.
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