
SzuKIO.pl orzecznictwo w zamówieniach publicznych

OFERTA DOSTĘPU DO SERWISU SzuKIO.pl
- autorskiej bazy orzeczeń z zakresu zamówień publicznych

Narzędzie do precyzyjnej analizy orzecznictwa – także tego najnowszego

Wykładnia przepisów zawarta w
orzecznictwie to nieocenione źródło w
nowych i spornych kwestiach.

Argumenty poparte orzecznictwem
pozwalają skutecznie bronić decyzje
zarówno przed organami kontrolnymi
jak i stronami postępowania i sądami.

Wiedza u źródła pozwala działać
skutecznie i pewnie, ponieważ ustawy,
orzeczenia oraz opinie są informacją
pierwotną o wiążącym znaczeniu.

Obszerna baza orzeczeń, kontroli i opinii z zakresu zamówień
publicznych

Inteligentna wyszukiwarka sugerująca i wskazująca konkretne
fragmenty.

Wyszukiwarka z odmianą wyrazów, sugestią fraz oraz filtrami
aspektowymi +13 innych usprawnień.

Podgląd z oznaczaniem fragmentów, oznaczaniem słów
kolorami, podziałem na sekcje i +19 innych usprawnień.

Alerty powiadamiające o nowych orzeczeniach pasujących do
zadanych fraz i warunków

Personalizacja sposobu przeglądania dokumentów,
powiadomień, historia wyszukiwania i+18 innych usprawnień

KIO
także uchwały

TSUE
także opinie i wnioski

Blog ekspercki

SO
1900+ orzeczeń

UZP
opinie kontrole i inne

NSA
sądy administracyjne

GKO
dyscyplina finansów

SN ZA

Baza jest aktualizowana codziennie.

Kwalifikowana usługa walidacji podpisu elektronicznego świadczona przez Asseco Data Systems (rozliczane w ramach limitu
odsłon dokumentów lub według przyznanego pakietu walidacji)

SzuKIO to sposób na często zmieniające się prawo i interpretacje.

WARIANTY I CENA:

SzuKIO 1 użytkownik

Dostęp do serwisu
okres 12 miesięcy

552,00 PLN 

Na start

limit odsłon 125 
1 użytkownik

SzuKIO 1 użytkownik

Dostęp do serwisu
okres 12 miesięcy

961,00 PLN 

Standardowy

limit odsłon 500 
1 użytkownik

SzuKIO 4 użytkowników

Dostęp do serwisu
okres 12 miesięcy

3 093,00 PLN 

Zespół 4

limit odsłon 2000 
4 użytkowników

1. Limit odsłon - oznacza limit odsłon dokumentów. 
2. Kwalifikowana usługa walidacji wykorzystuje każdorazowo 10 odsłon z limitu. 
3. Gwarancja: cały okres świadczenia usługi. 
4. Czas włączenia usługi: natychmiastowy dostęp po wypełnieniu formularza. 
5. Termin płatności: 21 dni od daty otrzymania faktury. 
6. Oferta ważna do 2022-12-28.

Kontakt w sprawie oferty: Maciej Tomaka, 34 343 50 28, szukio@szukio.pl

LSLABS Maciej Tomaka, ul. Rolnicza 41, 42-274 Aleksandria Pierwsza NIP: 927-175-85-35, REGON: 080147815

678,96 PLN 1 182,03 PLN 3 804,39 PLN 


