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Cennik programów komputerowych dla BHP
(ważny od 1 lutego 2019 roku)

Programy (czasowo nieograniczona licencja i gwarancja)

Cena wersji dla jednego
podmiotu gospodarczego

Cena wersji umożliwiającej
obsługę wielu podmiotów
gospodarczych

500 zł

750 zł

w cenie programu
w cenie programu

w cenie programu
w cenie programu

+ 450 zł

+ 650 zł

Program „BHP – OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO”
3 metody szacowania ryzyka: Risk Score, PHA i zgodna z PN-N-18002 (skala pięciostopniowa)
gotowe szablony oceny ryzyka dla najczęściej spotykanych stanowisk pracy (ponad 150)
moduł „Ergonomia i wydatek energetyczny”
umożliwiający ocenę ryzyka z uwzględnieniem ergonomicznych czynników ryzyka (metody: OWAS, RULA,
REBA, ERA) oraz ocenę wydatku energetycznego (uproszczona metoda wg Lehmanna)

Program „BHP – WYPADKI”

(dokumentacja powypadkowa oraz zdarzenia potencjalnie wypadkowe)
moduł „Koszty wypadku”

Program „BHP – KARTOTEKI PRACOWNIKÓW”

(z limitem liczby pracowników)

Program „BHP – ODZIEŻ, OCHRONY”

(z limitem liczby pracowników)

350 zł

500 zł
(za każdych 100 pracowników)

500 zł

750 zł

(za każdych 100 pracowników)

(za każdych 100 pracowników)

+ 750 zł
+ 850 zł
+ 2 500 zł

+ 1 250 zł
+ 1 350 zł
+ 4 000 zł

300 zł

500 zł

450 zł

450 zł

moduł „Magazyny” (dla odzieży, ochron i materiałów bhp, w tym przychody)
moduł „Pralnia”
tylko razem z programami: „BHP-Ocena Ryzyka Zawodowego” /
„BHP-Wypadki” / „BHP-Kartoteki Pracowników” / „BHP-Odzież, Ochrony”

Program „KURSY – OBSŁUGA KURSÓW I SZKOLEŃ”

rabat

Oferta Specjalna – Zestawy programów
BIURO NADZORU
z limitem do 100 pracowników w każdym
podmiocie gospodarczym

MAŁA FIRMA
z limitem do 100 pracowników

ŚREDNIA FIRMA
z limitem do 500 pracowników

DUŻA FIRMA
z limitem do 1000 pracowników

350 zł
+ 200 zł

(za każdych 100 pracowników)

moduł „Narzędziownia” (do Kartotek Pracowników i Kartotek Miejsc Pracy oraz magazyn)

Program „ANALIZY BHP”

250 zł
+ 150 zł

„BHP - Ocena Ryzyka Zawodowego”
„BHP - Kartoteki Pracowników”
„BHP - Wypadki”
„KURSY - Obsługa Kursów i Szkoleń”
„Analizy bhp”

40 %

450
300
200
250
300

-----

1 500 zł

„BHP - Wypadki”
„BHP - Kartoteki Pracowników”

30 %

175
245

420 zł

-----

„BHP - Ocena Ryzyka Zawodowego”
„BHP - Wypadki”
„BHP - Kartoteki Pracowników”

25 %

350
170
1080

1 850 zł

-----

„BHP - Ocena Ryzyka Zawodowego”
„BHP - Wypadki” (+„Koszty wypadku”)
„BHP - Kartoteki Pracowników”
„Analizy bhp”

25 %

375
300
2600
225

3 500 zł

-----

Cena zakupu każdego programu zawiera Opiekę Autorską (aktualizacje i nielimitowane, priorytetowe wsparcie - telefon, email) przez okres 12 miesięcy od daty zakupu.
Koszt (nieobowiązkowy) każdego kolejnego roku Opieki Autorskiej dla każdego programu: do 25% ceny zakupu (nie mniej niż 140 zł).

Uwagi:

• ceny nie zawierają podatku VAT w wysokości 23%.
• wszystkie ceny dotyczą programów w wersjach jednostanowiskowych.
• przy zakupie programów „BHP-Kartoteki Pracowników” i „BHP-Odzież,
Ochrony” limit liczby pracowników jest wspólny dla obu programów.
Rabaty:
• 15% - przy jednorazowym zakupie co najmniej 2 programów (nie
dotyczy pozycji „Oferta Specjalna - Zestawy programów”).
• 15% - dla firm rozpoczynających działalność gospodarczą (do 12
miesięcy od daty podjęcia działalności). Dotyczy także pozycji „Oferta
Specjalna – zestawy programów”. Nie łączy się z innymi rabatami.
Udzielany jest wyłącznie przy pierwszym zakupie dokonywanym przez
przyszłego użytkownika programów.
• 15% - dla użytkowników programów firmy PENTA Soft.
• zakup dla oddziałów (filii) jednej firmy – zadzwoń.

Wersje sieciowe (wielostanowiskowe):
dopłata w wysokości 15% podstawowej ceny każdego programu za
każde dodatkowe stanowisko pracy (maksymalnie 5).
Aktualizacje programów do wersji najnowszej - dla użytkowników
bez Opieki Autorskiej (niezależnie od posiadanej wersji i czasu jaki
upłynął od zakończenia Opieki Autorskiej):
• jednorazowo: 30% aktualnej ceny programu, nie mniej niż 175 zł.
• wraz z wznowieniem Opieki Autorskiej na okres 12 m-cy: 40%
aktualnej ceny programu, nie mniej niż 160 zł.
Programy dodawane bezpłatnie:
• do automatycznej aktualizacji programów przez internet,
• do tworzenia kopii plików z danymi i odtwarzania plików z kopii,
• do odczytywania pliku z informacjami kadrowymi pracowników,
• do tworzenia listy użytkowników programów i nadawania im
uprawnień do pracy z programami.
Możliwość zapłaty w ratach (0 %) - zadzwoń.

