Warszawa, 19.01.2018 r.
Polski Instytut Rolnictwa sp. z o.o.
Ul. Chłodna 64/315
00-872 Warszawa
NIP: 525-254-83-61

Oferta na zakup licencji ze szkoleniem

W związku z zapytaniem dotyczącym kosztorysu korzystania z systemu wspomagającego zarządzanie
gospodarstwem rolnym „RolnikON” przedstawiamy ofertę na zakup licencji.
RolnikON jest innowacyjnym, w pełni polskim, systemem informatycznym klasy ERP (ang. Enterprise
Resource Planning, zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa) skierowanym do przedsiębiorców rolnych. Jest
to jedno z pierwszych tego typu rozwiązań na świecie. Naszą misją jest wprowadzenie i promocja
nowoczesnych metod zarządzania gospodarstwem rolnym oraz jego zasobami, w konsekwencji prowadząc
do wzrostu efektywności kosztowej, produktywności oraz konkurencyjności polskich gospodarstw. System
jest ciągle rozwijany, a w chwili obecnej posiada moduł finansowy, magazynowy, upraw, hodowli bydła i
trzody, integrowanej ochrony roślin, skupów, społecznościowy, zarządzania pracownikami. System RolnikON
jest ceniony zarówno przez gospodarstwa zajmujące się produkcją roślinną i zwierzęcą, jak i przez instytucje
publiczne, co potwierdza pozytywna opinia o innowacyjności wydana przez Centrum Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie.
Oferta obejmuje:
1. Zakup licencji na oprogramowanie RolnikON na okres 5 lat w planie BIZNES, który umożliwia
korzystanie z pełnej dostępnej funkcjonalności systemu RolnikON bez ograniczenia wielkości
gospodarstwa. Oferta dla rolników korzystających z dotacji na „Modernizację gospodarstw
rolnych” obejmuje koszt licencji w kwocie 2500 zł netto na okres 5 lat, płatne jednorazowo na
podstawie wystawionej faktury.

2. Dedykowane szkolenie z obsługi systemu RolnikON, które obejmuje do 8 godzin szkolenia rolnika
(+ do 5 pracowników gospodarstwa). Szkolenie będzie zawierało całokształt informacji i
praktycznych umiejętności związanych z obsługą oprogramowania RolnikON pod kątem
wybranego rodzaju lub rodzajów działalności rolniczej. Koszt szkolenia to 2000 zł netto, płatne
jednorazowo na podstawie wystawionej faktury VAT. Koszt obejmuje do 8 godzin szkolenia oraz
dojazd w wybrane miejsce na terenie Polski w terminie uzgodnionym z przedstawicielem
Polskiego Instytutu Rolnictwa. Istnieje możliwość zamiany szkolenia stacjonarnego na szkolenie
w formie zdalnej.
Łączny koszt: 4500 zł netto (5535 zł brutto)
W razie zainteresowania ofertą na zakup licencji prosimy o kontakt pod kontakt@rolnikon.pl lub
telefonicznie na numer 506 133 464. Oferta dostępna dla rolników, którzy starają się w 2018 roku o
dofinansowanie w ramach programu „Modernizacja gospodarstw rolnych”.

