ZAMÓWIENIE LICENCJI
Licencjodawca

Grupa Edukacji Nowoczesnej R.Kiedrowski K.Molenda Z.Molenda S.C. - Ryszard Kiedrowski,
Kamil Molenda i Zbigniew Molenda - wspólnicy spółki cywilnej działającej pod oznaczeniem: Grupa Edukacji Nowoczesnej R.Kiedrowski K.Molenda Z.Molenda S.C., 84-250 Gniewino, ul. Pomorska 57, NIP spółki cywilnej: 5882447621.

Licencjobiorca

Licencjobiorca: _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
NIP ______________________________________________________________________

Przedmiot umowy

Niewyłączna odpłatna licencja na korzystanie przez Licencjobiorcę z aplikacji o nazwie „Oczami
dziecka”. Licencja jest ograniczona co do ilości stanowisk komputerowych (stacji roboczych).
Licencja nie jest ograniczona czasowo.
Licencjobiorca zamawia
[__] Licencję mini
W ramach licencji mini następuje przekazanie Aplikacji wraz z prawem do korzystania z Aplikacji
na jednym stanowisku komputerowym (stacji roboczej) „jedna podstawowa licencja”
[__] Licencję podstawową
W ramach licencji podstawowej następuje przekazanie Aplikacji wraz z prawem do korzystania z
Aplikacji na pięciu stanowiskach komputerowych (stacjach roboczych) „pięć podstawowych licencji” oraz możliwością zakupu licencji dodatkowych.
[__] Licencję dodatkową
W ramach licencji dodatkowej następuje przekazanie prawa do korzystania z Aplikacji na
dodatkowych stanowiskach komputerowych (stacjach roboczych) „dodatkowe licencje” - w ilości ____________ licencji.

Opłaty licencyjne

Licencjobiorca płaci
[__] Za licencję mini:
200,00 zł netto
216,00 zł brutto
[__] Za licencję podstawową:
700,00 zł netto
756,00 zł brutto
[__] Za licencję dodatkową:
25,00 zł netto
27,00 zł brutto
x ________ (słownie ________________________) - ilość dodatkowych licencji - to jest łącznie:
__________________ zł netto
__________________ brutto

OWL 2021

Ogólne Warunki Licencyjne udostępniane są Licencjobiorcy przed zawarciem umowy.
Udostępnienie OWL według wyboru Licencjobiorcy następuje w formie:
1) elektronicznej poprzez wskazanie adresu strony internetowej, pod którym istnieje
możliwość pobrania OWL w formie elektronicznej w formacie PDF www.gen.edu.pl ;
2) elektronicznej poprzez wysłanie pocztą elektroniczną OWL w formie elektronicznej w
formacie PDF na adres wskazany przez Licencjobiorcę w zamówieniu licencji - adres
poczty elektronicznej - ______________________________________.
Ogólne Warunki Licencyjne wraz z zamówieniem licencji stanowią umowę licencyjną
regulującą prawa i obowiązki Licencjodawcy (Grupy Edukacji Nowoczesnej) oraz
Licencjobiorcy wskazanego w zamówieniu licencji; OWL stanowią wzorzec umowy w
rozumieniu art. 384 § 1 i nast. Kodeksu cywilnego.

Grupa Edukacji Nowoczesnej

Licencjobiorca

