
Teraz także na smartfonach:

Zdobądź nowych klientów
dla swojej �rmy!

Grupa BIZNES POLSKA powstała w 2002 roku.
Od tamtej pory z sukcesami wspieramy polski biznes

i dostarczamy naszym klientom wartościowe informacje,
których potrzebują by rozwijać swoje �rmy.

Nasz serwis to przede wszystkim wartościowe ogłoszenia.
Należą do nich:

Oszczędność czasu

Przeglądaj ogłoszenia na stronie WWW,
poprzez e-mail lub na urządzeniach

mobilnych za pośrednictwem
dedykowanych aplikacji.

Publikacja własnych
ogłoszeń

Zleć wykonanie pracy, zadania, projektu
i wybieraj spośród najlepszych ofert
dopasowanych do Twoich potrzeb.

Archiwum

Dostęp do bazy archiwalnych
postępowań

i rozstrzygnięć, sięgających 2002 roku.
Sprawdź jak zmieniał się rynek na

przestrzeni wielu lat.

Analizator przetargowy

Porównuj ogłoszenia, oceń aktywność
organizatorów i wykonawców, wyszukaj

�rmy potencjalnie zainteresowane
aktualnym przetargiem.

Gwarancja jakości

Jako jedyni na rynku oferujemy naszym
klientom gwarancję dostarczenia

wszystkich ogłoszeń podlegających
prawu zamówień publicznych. Nie

musisz się martwić, że coś Cię ominie.

Błyskawiczne informowanie

Czas to pieniądz, dlatego dajemy Ci
pewność, że odpowiednie ogłoszenie

tra� do Ciebie natychmiast po jego
opublikowaniu.

12 powodów dlaczego warto skorzystać
z naszej oferty

Bezpłatna infolinia: 800 140 460
(pn-pt w godz. 7.30 - 15.30)

ZLECENIA NA
WYKONANIE

KONKRETNYCH
PRAC

ZAPYTANIA
OFERTOWE

PRZETARGI DOSTAWY OFERTY
ZAKUPU

ZAMÓWIENIA
PRYWATNE



Wyniki Przetargów

Spróbuj swoich sił jako podwykonawca i
skorzystaj z szansy, oferując współpracę

generalnym wykonawcom
interesującego Cię przetargu.

Pełne wsparcie konsultanta

Na każdym etapie korzystania z usługi
możesz liczyć na bezpłatną,

profesjonalną pomoc z naszej strony.
Zrobimy wszystko co w naszej mocy by

rozwiązać Twój problem.

Formaty raportów

Nasze raporty przybierają różne formy.
Możesz otrzymywać je jako html, pdf,

xls, csv, w formie załącznika lub jako link
do treści online. Dostępne są również

powiadomienia Gadu-Gadu oraz kanał
RSS.

Statystyki ogłoszeń

Śledź statystyki dodanych ogłoszeń wg.
branży lub terytorium, sprawdź jak

zmienia się dynamika rynku w danym
sektorze. Wprawni użytkownicy potra�ą
dzięki tym danym określić i analizować

trendy.

Pełne specy�kacje

Większość ogłoszeń w naszej bazie
posiada załączniki w postaci

szczegółowych specy�kacji, wzorów
dokumentów, oryginalnych treści

ogłoszeń. Masz możliwość sprawdzenia
wszystkich szczegółów.

Swoboda kon�guracji

Dopasuj raport do swoich potrzeb. Zmień
kryteria selekcji informacji, szatę
gra�czną, częstotliwość wysyłki.

Rozbudowany system personalizacji
służy temu, abyś otrzymywał dokładnie

to czego potrzebujesz.

jedną z elastycznych opcji cenowychSprawdź i wybierz

Umowa na
12 miesięcy

720 *
+VATzł

tylko 60 zł / mies.

Umowa na
3 miesiące

240 +VATzł
tylko 80 zł / mies.

*Pakiet najczęściej wybierany
przez naszych Klientów

Serdecznie zachęcamy do kontaktu
i skorzystania z powyższej oferty

Grupa BIZNES POLSKA -
Wnorowski i wspólnicy sp. j.

Umowa na
6 miesięcy

420 +VATzł
tylko 70 zł / mies.
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