Szanowni Państwo
Poniżej znajduje się formularz zamówieniowy na programy pakietu InstalSystem w wersji InstalSoft
pełnej. Wersja InstalSoft pełna oznacza, że program nie posiada żadnych ograniczeń w zakresie
wykorzystywanych podczas projektowania katalogów danych produktów. Dostępne są wszystkie
katalogi, które zostały przez InstalSoft opracowane dla danego programu.
Istnieje możliwość zakupu od razu licencji bezterminowej lub na początek licencji na 1 rok, z
możliwością późniejszego jej przedłużenia do bezterminowej. Taka 1-roczna licencja kosztuje
ok. 60% ceny licencji bezterminowej, a jej przedłużenie do licencji bezterminowej kolejne 50% ceny
wyjściowej. W efekcie, płacąc o 10% wyższą cenę, można zakupić program na dwie raty, płacone w
odstępie roku.
WAŻNE! Proszę pamiętać, że przedłużenie licencji możliwe jest tylko w czasie jej ważności, a więc
w ciągu roku od dnia zakupu.
Aktualnie w ofercie znajdują się następujące programy pakietu InstalSystem:
Instal-OZC 4 (teraz z CE/PN-EN 13790)
Obliczanie projektowych strat ciepła pomieszczeń i budynków, sporządzanie świadectw
charakterystyki energetycznej dla budynków nie wyposażonych w instalację chłodzenia (zgodnie z
RMI z 08.11.2008) oraz obliczanie sezonowego zapotrzebowania ciepła. Tabelaryczny dobór
grzejników. Pełny zestaw dostępnych katalogów grzejników. Licencja na jedno stanowisko pracy.
Dokumentacja w formie elektronicznej.
Instal-therm 4 HCR
Graficzne projektowanie dowolnej instalacji centralnego ogrzewania: grzejnikowej, ogrzewania
podłogowego i ściennego oraz projektowanie instalacji wody lodowej. Pełny zestaw dostępnych
katalogów grzejników, systemów ogrzewań płaszczyznowych, rur i kształtek, zaworów i armatury
oraz izolacji. Licencja na jedno stanowisko pracy. Dokumentacja w formie elektronicznej.
Instal-san 4 TS
Graficzne projektowanie wewnętrznych instalacji ciepłej i zimnej wody z cyrkulacją c.w.u. oraz
kanalizacji wewnętrznej. Pełny zestaw dostępnych katalogów rur i kształtek, zaworów i armatury,
izolacji oraz baterii i punktów czerpalnych. Licencja na jedno stanowisko pracy. Dokumentacja w
formie elektronicznej.
Instal-mat 4
Przetwarzanie zestawień materiałów z plików projektów opracowanych w programach do
projektowania. Przygotowanie kosztorysu materiałowego lub zamówienia. Pełny zestaw
dostępnych katalogów materiałowych oraz plików cen. Program jest bezpłatnym dodatkiem do
każdej konfiguracji pakietu. Licencja na wiele stanowisk pracy. Dokumentacja w formie
elektronicznej.
Sklejacz skanów
Łączenie zeskanowanych fragmentów większego rysunku w jeden plik oraz obróbka skanów.
Program jest bezpłatnym dodatkiem do każdej konfiguracji pakietu. Dokumentacja w formie
elektronicznej.
Zarządca pakietu
Zarządzanie aktywacją i aktualizacją programów pakietu oraz plikami projektów. Program jest
bezpłatnym dodatkiem do każdej konfiguracji pakietu. Dokumentacja w formie elektronicznej.

Dane Zamawiającego:

Data: .................................

................................

Proszę wysłać skan na info@instalsoft.pl
na nr faksu 32 720 20 21 lub pocztą do:

................................

InstalSoft s.c.
ul. Stanisława Moniuszki 8 B
41-500 Chorzów

................................
tel. kontaktowy: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e-mail:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Proszę wypełnić poniższe zamówienie poprzez podanie ilości zamawianych pozycji w pierwszej kolumnie
oraz odpowiednie uzupełnienie sumy zamówienia w ostatnim wierszu. W przypadku zamówienia na większą
ilość programów proszę uwzględnić rabat na drugą licencję tego samego programu / pakietu - 15%, a na
trzecią i kolejne licencje - 20%

Programy pakietu InstalSystem wersja 4
Ilość
Licencje bezterminowe:

Zakres pakietu

netto

brutto

Instal-OZC 4.13 (z CE/PN-EN 13790) + Instal-therm 4.13 HCR

3 160,00 zł 3 886,80 zł

Instal-san 4.13 TS

2 450,00 zł 3 013,50 zł

Instal-OZC 4.13 (z CE/PN-EN 13790) + Instal-therm 4.13 HCR + Instal-san
4.13 TS

4 900,00 zł 6 027,00 zł

Licencje 1-roczne:
Instal-OZC 4.13 (z CE/PN-EN 13790) + Instal-therm 4.13 HCR

1 900,00 zł 2 337,00 zł

Instal-san 4.13 TS

1 470,00 zł 1 808,10 zł

Instal-OZC 4.13 (z CE/PN-EN 13790) + Instal-therm 4.13 HCR + Instal-san
4.13 TS

2 940,00 zł 3 616,20 zł

Przedłużenie licencji z 1-rocznej do bezterminowej:
Instal-OZC 4.13 (z CE/PN-EN 13790) + Instal-therm 4.13 HCR

1 580,00 zł 1 943,40 zł

Instal-san 4.13 TS

1 230,00 zł 1 512,90 zł

Instal-OZC 4.13 (z CE/PN-EN 13790) + Instal-therm 4.13 HCR + Instal-san
4.13 TS

2 450,00 zł 3 013,50 zł

Sumaryczna wartość zamówienia:

zł

Przelew-przedpłata 100% wartości zamówienia, na rachunek: ALIOR BANK S.A. 18 2490 0005

0000 4500 3616 5825
Proszę uruchomić przelew równolegle do wysyłanego zamówienia. Programy będą przesłane po
otrzymaniu środków na rachunek bankowy InstalSoft

Oświadczam, że zamawiane towary i / lub usługi będą wykorzystywane do działalności
gospodarczej prowadzonej przez osobę / podmiot zamawiający. Oświadczam, że podmiot
zamawiający posiada numer NIP: ..................................... . Upoważniam firmę InstalSoft s.c. do
wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu.
................................

Podpis i pieczęć


Powyższe ceny są ważne do 31.12.2019!

zł

