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Informacje ogólne
Firma Komspec powstała w 2009 roku. Oferujemy szeroki zakres usług 

informatycznych, od napraw sprzętu komputerowego zaczynając, na złożonych 
projektach programistycznych kończąc. Zajmujemy się zarówno obsługą firm jak i 
klientów indywidualnych. Stanowimy młody i dynamiczny zespół zdolny realizować 
nawet skomplikowane zadania.

Nasza oferta obejmuje:

Serwis
kompleksowy serwis sprzętu komputerowego
modernizację struktury informatycznej w przedsiębiorstwie
tworzenie kopii bezpieczeństwa
odzyskiwanie danych
usuwanie wirusów oraz zapewnienie ochrony antywirusowej
konserwację i naprawę drukarek

Wdrożenia
wdrożenia oraz obsługę powdrożeniową programów dla firm,
w tym: SAGE Symfonia, InsERT, Comarch OPTIMA oraz
Płatnik ZUS
kasy fiskalne INNOVA
projektowanie, oraz rozbudowa sieci komputerowych

e-Marketing
projektowanie stron internetowych dla firm i organizacji
tworzenie aplikacji internetowych, w tym systemów CRM, B2B
sklepy internetowe

Gwarantujemy wysoką jakość usług
oraz przystępne ceny



Serwis
Firma Komspec powstała, by służyć pomocą zawsze wtedy, gdy technologia 

zawodzi. Masz problem z komputerem lub laptopem? Dostarcz go do nas lub wezwij 
naszego serwisanta, a zrobimy wszystko, by go rozwiązać! Decydując się na naprawę 
w profesjonalnym serwisie zyskujesz pewność, że Twoje urządzenie przejdzie przez 
kompleksową diagnostykę, problemy zostaną usunięte, a Twoje dane pozostaną nie-
naruszone.

e-Marketing
Posiadamy zespół wykwalifikowanych specjalistów zajmujących się tworzeniem 

interaktywnych stron internetowych, aplikacji www oraz systemów CMS. Projektujemy 
grafikę, programujemy w językach: HTML5, CSS3, Java Script oraz PHP. Nasze strony 
działają szybko i sprawnie, oraz charakteryzują się nowoczesnym wyglądem.

Programujemy aplikacje internetowe oraz systemy CRM na indywidualne zamówie-
nie klienta. Specjalizujemy również się w projektowaniu i wdrażaniu sklepów interne-
towych w oparciu o nowoczesne systemy, takie jak Shoper lub Comarch E-Sklep. 
Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik, możemy dostosować sklep do indywidu-
alnych potrzeb klienta, dopasować jego wygląd, oraz sprawić, że będzie działał po-
prawnie na wszystkich dostępnych urządzeniach. Zatroszczymy się również o integrac-
ję z Allegro oraz systemem ERP.

Wdrożenia
Komspec to specjaliści od nowoczesnych technologii. Jako naszemu klientowi pro-

ponujemy Tobie najnowocześniejsze, sprawdzone rozwiązania dostosowane do Twoich 
indywidualnych potrzeb. Dzięki wdrażanym przez nas systemom ERP i CRM obieg 
informacji w Twojej firmie będzie szybki i skuteczny. Pomożemy Ci przejść przez 
początkowe etapy pracy z nowym systemem oraz w razie pojawienia się trudności w 
przyszłości, nie zostawimy Cię samego z problemami. Firma Komspec dba o swoich 
klientów dzięki elastycznemu programowi stałej współpracy.

Oferowane przez nas rozwiązania zawsze są odpowiedzią na Twoje aktualne potr-
zeby, dzięki czemu nie będziesz musiał płacić za coś, z czego nie korzystasz. Jed-
nocześnie, z naszego doświadczenia wiemy, że biznes ma tendencje do rozrastania 
się, dlatego nasza propozycja będzie przewidywała możliwości rozbudowy.

Zaufaj nam, tak jak uczynili to nasi liczni, dotychczasowi klienci, a z pewnością 
Twoja firma przejdzie przez proces wdrożeniowy bez trudu.



Opracowaliśmy bardzo elastyczny system stałej współpracy. Jest to najbardziej 
korzystna forma współpracy dla Ciebie jako naszego klienta, gdyż nie musisz się 
martwić o to, jak dużo czasu poświęcimy na rozwiązywanie Twoich problemów, oraz 
jak często będziemy wzywani. Umowa zawsze będzie dotyczyć tej samej kwoty, 
zależnej od ilości urządzeń w Twojej firmie. Zapraszamy do kontaktu i umówienia się z 
nami na wycenę.

Klarowne warunki współpracy

Cena może się różnić w zależności od stanu infrastruktury informatycznej
oraz ilości programów opratych o bazy danych.

Nasze ceny są negocjowalne.

Przykładowa wycena na serwis sprzętu:

4 x stacja robocza

Razem za serwis sprzętu: 700zł netto

4 x 100 zł 1 x 300 zł

1 x serwer

Przykładowa wycena na serwis oprogramowania:

Łączna kwota za kompleksową opiekę informatyczną: 1000zł netto

Razem: 300zł netto

Od ilości programów np:

RachmistrzGT
RewizorGT

BiuroGT

3 x Moduł 3 x 100 zł
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Jeśli nasza oferta wzbudziła zainteresowanie, zachęcamy do kontaktu z nami
celem rozpoczęcia owocnej współpracy.

Dla klientów potrzebujących jednorazowej pomocy oferujemy usługi serwisowe na 
wezwanie. W tym przypadku możemy zaproponować cenę 80 zł netto za 1 roboczo-
godzinę. Dojazd poza Włocławek w kwocie 1 zł za 1 km.

Czas reakcji na zgłoszenie: do 2 godzin
Termin płatności: do 14 dni

Z wyrazami szacunku

Piotr Kantkowski
właściciel firmy

Pomoc na wezwanie


