
 
 
 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Marketplanet OnePlace  

Zakres i Cennik Usług  
 

Zakres Usług Free2B - Dostawca  
(Zawiera zakres funkcjonalności wcześniejszego konta Dostawcy: Basic) 

 Dostęp do Akcji zakupowych innych Partnerów Marketplanet OnePlace  
 Udział w Akcjach zakupowych innych Partnerów Marketplanet OnePlace 

 Certyfikacja Usługobiorcy (opcjonalna)  
 Wizytówka  
 Filtry  
 Powiadomienia  
 Możliwość użytkowania Marketplanet  OnePlace przez 5 użytkowników (5 Loginów)  
 Dostęp do API integracyjnego4  

 
Cennik świadczenia Usług Free2B - Dostawca 
 
Usługa  
Darmowy dostęp i udział w akcjach 
zakupowych  

Cena PLN netto  

Certyfikacja Usługobiorcy3  1500 
 

Zakres Usług Free2B - Kupujący 
 Przeprowadzanie Akcji zakupowych jako Partner Kupujący Marketplanet OnePlace: 

 zapytań ofertowych RFX, w których można uwzględnić kilka zdefiniowanych 
zestawów kryteriów oceny  

  Możliwość użytkowania Marketplanet OnePlace przez 5 użytkowników  (5 Loginów)  
 W ramach Usług Free2B Kupujący ma zapewnione: 

- dostęp do bazy  dostawców z ponad 236 kategorii asortymentowych 
  Dostęp do API integracyjnego4  

 

Cennik świadczenia Usług Free2B – Kupujący1  

Usługa Free2B dla Partnera Kupującego Marketplanet OnePlace w zakresie obsługi 
przeprowadzanych  Akcji Zakupowych jest bezpłatna dla 2 Akcji zakupowych miesięcznie,  
każde kolejne zapytanie zakupowe dostępne w modelu pay as you go  - koszt per postępowanie 
250 PLN netto (dwieście pięćdziesiąt złotych netto). 
 



 
 
 

 

Zakres Usług  B2B – Kupujący2
 

(Zawiera zakres funkcjonalności wcześniejszego konta Kupującego: Partner 
Zakres Usług B2B wymaga odrębnej umowy):  

 Przeprowadzanie nieograniczonej ilości Akcji zakupowych jako Partner Kupujący 
Marketplanet OnePlace: 
 zapytań ofertowych RFX, w których można uwzględnić kilka kryteriów oceny, oraz 

zastosować różne szablony oceny ofert  
 aukcji elektronicznych 

  Możliwość użytkowania Marketplanet OnePlace przez 10 użytkowników  (10 Loginów)  
  W ramach Usług B2B Partner Kupujący ma zapewnione: 

- szkolenia on-line z systemu i konfiguracji zapytań ofertowych,  
- dostęp do bazy  dostawców z ponad 236 kategorii asortymentowych 
- w ramach pierwszego miesiąca po podpisaniu umowy w 1 zapytaniu ofertowym 
Marketplanet OnePlace wspiera w poszukiwaniu dostawców w kategorii asortymentowej, 
w której Partner Kupujący będzie miał  potrzebę zakupową. 

  Dostęp do API integracyjnego4  

Cennik świadczenia Usług B2B  - Kupujący 

Operator pobiera z góry od Usługobiorcy 
opłaty  z tytułu poniższych Usług dla 
Organizacji Usługobiorcy. 

Usługa 
przygotowania, konfiguracji Systemu: 
jednorazowa opłata aktywacyjna  

Cena PLN netto 

  

  

  1000 

świadczenia usług utrzymaniowych i 
serwisowych, 

6000 rocznie 
 /500 zł/m-c 

 
 

 
 
 
 

 



 
 
 

 

Zakres Usług Dodatkowych związanych z integracją  
 Konsultacje techniczne dotyczące struktury i zawartości dokumentów  
 Analiza zgłoszonych przypadków i możliwości ich obsługi  
 Zestawienie połączenia przez dostawcę i weryfikacja po stronie MP  
 Konfiguracja sprzętowa, otwarcie połączeń pomiędzy stronami, VPN  
 Rozwiązywanie problemów integracyjnych  
 Przygotowanie dokumentów przykładowych specyficznych dla dostawcy  
 Analiza przesyłanych obiektów pod kątem zgodności z dokumentacją. Opis błędów  
 Wyjaśnianie procesu potwierdzania i obsługi błędów. Analiza przypadków.  
 Przygotowanie środowisk, testy techniczne, wiele iteracji zależnych od dostawcy  
 Analizy konkretnych zgłaszanych przypadków  

 
Cennik świadczenia Usług Dodatkowych związanych z integracją  
Zakres niezbędnych usług dodatkowych jest uzależniony od potrzeb po stronie dostawcy. 
Realizowane prace będą wyceniane według stawki za roboczogodzinę (RBG), wynoszącej 150,00 
PLN (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) netto  
 

Zakres Usług Pro2B –Kupujący5
 

(Zakres Usług Pro2B wymaga odrębnej umowy) 
  

 Przeprowadzanie nieograniczonej ilości Akcji zakupowych jako Partner Kupujący 
Marketplanet OnePlace: 
 zapytań ofertowych RFX, w których można uwzględnić kilka kryteriów oceny, oraz 

zastosować różne szablony oceny ofert  
 aukcji elektronicznych 

  Możliwość użytkowania Marketplanet OnePlace przez ustaloną liczbę użytkowników  
  W ramach Usług Pro2B Partner Kupujący ma zapewnione: 

- szkolenia on-line z systemu i konfiguracji zapytań ofertowych,  
- dostęp do bazy  dostawców z ponad 236 kategorii asortymentowych 
- w ramach pierwszego miesiąca po podpisaniu umowy w 1 zapytaniu ofertowym 
Marketplanet OnePlace wspiera w poszukiwaniu dostawców w kategorii asortymentowej, 
w której Partner Kupujący będzie miał  potrzebę zakupową. 

  Dostęp do API integracyjnego4  
 Elektroniczna Obsługa Sprzedaży i Fakturowania (SOM) - elektroniczny system obsługi 

zamówień i faktur, umożliwiający Użytkownikom  zarządzanie zamówieniami i fakturami;  
 Elektroniczna Wymiana Danych (EDI) - to proces zautomatyzowanej wymiany informacji 

między aplikacjami systemów komputerowych odrębnych organizacji, odbywający się przy 
użyciu medium elektronicznego oraz na podstawie uzgodnionych standardów 
wiadomości;  



 
 
 

 

 Katalogi Elektroniczne (MPCatalog) - oznaczają elektroniczne katalogi, do których prawa 
posiada Usługodawca, które prezentują Licencjonowaną Zawartość i dostarczają 
informacji o produktach Usługobiorcy;  

 Serwis Zakupowy (EBD) - system informatyczny umożliwiający jego Użytkownikowi 
zestawianie i składanie zamówień u dostawców towarów i usług, udostępniany poprzez 
przeglądarkę internetową; 

 Repozytorium Faktur Elektronicznych (IR) - elektroniczny system obsługi faktur 
elektronicznych umożliwiający Użytkownikom Portalu zarządzanie fakturami 

 Personalizacja interfejsu 
 Indywidualna konfiguracja systemu 
 Planowanie zakupów 
 Przygotowanie zapotrzebowań 
  Wybór dostawcy 
  Realizacja zamówienie ( faktura i płatność) 

 

Cennik świadczenia Usług Pro2B: 
Usługa  

Cena PLN Netto  

Elektroniczna Obsługa Sprzedaży i 
Fakturowania (SOM)  

Zgodnie z oddzielną umowa z Operatorem 
z wyłączeniem Dostawców korzystających 
wyłącznie z rozwiązania Autofaktura 
(Selfinvoicing)  

Autofaktura (Selfinvoicing)  Zgodnie z oddzielną umową zawartą z 
Partnerem  

Elektroniczna Wymiana Danych (EDI)  Zgodnie z oddzielną umowa z Operatorem  
Katalogi Elektroniczne (MPCatalog)  Zgodnie z oddzielną umowa z Operatorem  
Serwis Zakupowy (EBD)  Zgodnie z oddzielną umowa z Operatorem  
Repozytorium Faktur Elektronicznych (IR)  Zgodnie z oddzielną umowa z Operatorem  
 
 

 

 

1. Cennik usług Free2B dostępny jest pod adresem:  https://oneplace.marketplanet.pl/oferta 
2. Korzystanie z usług B2B wymaga uiszczenia opłaty abonamentowej.  
3. Opłata za uzyskanie certyfikatu  Dostawcy w pierwszym roku zawiera koszty recertyfikacji w kolejnych 

latach.  
4. W ramach posiadanego konta  Free2B (Dostawca), B2B lub Pro2B Użytkownik otrzymuje dostęp do aplikacji 

integracyjnej oraz dokumentację umożliwiającą samodzielne dostosowanie systemu po swojej stronie. 
Abonament nie obejmuje prac związanych z modyfikacją systemu po stronie Kupującego/Dostawcy oraz 
usług dodatkowych związanych z integracją.  

5. Zakres i cennik usług  Pro2B /B2B dla Kupujących Użytkowników definiują odrębne Umowy Operatora z 
Partnerem Marketplanet OnePlace i/lub Operatora z Usługobiorcą. 


