
    OFERTA HANDLOWA   LENTEC DESIGN

Firma  Lentec  Design  Projektowanie  i  produkcja  urządzeń  elektronicznych,  maszyn  oraz 
oprogramowania  sp.  z  o.o.  specjalizuje  się  w tworzeniu  oprogramowania  na komputery osobiste  i 
serwery.   Misją firmy jest dostarczanie pomysłów rozwiązań oraz oprogramowania dzięki którym nasi 
klienci osiągną swoje cele. Nasza oferta obejmuje tworzenie:

✔ programów PC działających na systemach  Win98 /  ME / 2000 / XP / Vista / Win 7 / Win 8 w 
języku C++;

✔ oprogramowanie internetowe w języku PHP współpracujące z bazami danych np. MySQL;
✔ protokoły http i ftp;

Specjalizujemy się w szczególności w zagadnieniach:

● wymiany danych / informacji / komend między urządzeniami a komputerami PC przez złącza 
USB, RS232 lub internet;

● aplikacje bazodanowe w wykorzystaniem np. bazy SQLite;
Nasze oprogramowanie bazuje na sprawdzonych rozwiązaniach opracowanych w ciągu pięcioletniej 
działalności firmy, na które udzielamy licencji (biblioteki ogólnego przeznaczenia). 

W celu  obniżenia  początkowej  ceny za  projekt  proponujemy sprzedaż  oddzielnie  oprogramowania 
wykonywalnego oraz kodów źródłowych.   Dzięki temu mogą Państwo zmniejszyć początkowe koszty 
i przeznaczyć zaoszczędzone środki na inne cele.   Gdy pomysł się przyjmie na rynku i będą Państwo 
chcieli odkupić kody źródłowe, zawsze będzie istniała taka możliwość (zapisywane jest to w każdej 
umowie). 

Ponadto  sugerujemy rozwijać  projekt  etapami,  stopniowo,  aby minimalizować  początkowe  koszty 
projektu. Firma Lentec Design jest bardzo elastyczna i przyjaźnie nastawiona do takiej długotrwałej 
współpracy. 

Projektowane przez nas systemy są wizytówką naszych klientów i zachowujemy tajemnicę handlową 
na temat wykonywanych przez nas projektów.

Dla naszych stałych klientów oferujemy rabaty oraz błyskawiczną pomoc techniczną, która przyczynia 
się do poprawy jakości obsługi klientów naszych klientów. 

Zapraszamy do współpracy oraz kontaktu w celu omówienia szczegółów projektu. 

KONTAKT:

Lentec Design Projektowanie i produkcja urządzeń 
elektronicznych, maszyn oraz oprogramowania sp. z o.o.

NIP: 5842729075

tel. +48 505 69 11 17,   office@lentecdesign.com

Lentec Design Projektowanie i produkcja urządzeń elektronicznych, maszyn oraz oprogramowania sp. z o.o.,  
ul. Czerwony Dwór 17, 80 – 376 Gdańsk,   NIP: 5842729075,   REGON: 221759596; Kontakt:  tel.:   +48 505 69 11 17; 
office@lentecdesign.com;     www.lentecdesign.com
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