
Przedsi^biorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o, o.
Biuro Strategii
03-816 Warszawa, ul. Chodakowska 100
tel./faks:+484737209
www.pni.net.pl, e-mail: a.kurpisz@pni.net.pl

PNI-F3-^.'.T11 Warszawa, dnia 18.05.2011 r.

REFERENCJE

Niniejszym wystawiamy reference firmie MergersNet Sp. z o.o. z siedziba^ w Katowicach, 40-096 Katowice;

ul. 3 Maja 23, ktora w okresie od 27 grudnia 2010 r. do dnia 21 marca 2011 r., realizowala na rzecz Przedsie.biorstwa

Napraw Infrastruktury Sp. z o.o., uslug§ Datapoint Virtual Data Room (,,VDR"), polegajaca^ na stworzeniu,

zarzadzaniu i utrzymaniu bezpiecznego VDR, celem udost^pniania dokumentow oraz innych materiafow

Zamawiajacego, potencjalnym inwestorom, obejmujaca^wszczegolnosci:

a) stworzenie bezpiecznej instancji VDR i adresu URL, ktora b^dzie doste.pna przy uzyciu przegladarki

internetowej dla wybranej grupy Uzytkownikow wskazanej przez dorado^ prywatyzacyjnego wskazanego

przez PKP,

b) stworzenie indeksu w ramach aplikacji VDR, zaladowania dokumentow i nadania uprawnieh zgodnie

z oczekiwaniem klienta oraz przygotowania aplikacji VDR do zaproszenia uzytkownikow zewnejrznych,

c) przeszkolenie klienta w zakresie zarzadzania aplikacja^ VDR oraz w zakresie przygotowania dokumentacji

papierowej i elektronicznej,

d) umozliwienie korzystania z obslugi technicznej VDR przez Zamawiajacego i wszystkich zaproszonych

Uzytkownikow VDR,

e) umozliwienie korzystania przez Zamawiajacego i wszystkich zaproszonych Uzytkownikow z forum

dyskusyjnego ,,Pytania i odpowiedzi" w ramach aplikacji VDR,

f) digitalizacji dokumentow przygotowanych przez Zamawiajacego,

g) przygotowanie aplikacji Datapoint VDR do zaproszenia uzytkownikow zewne_trznych (konfiguracja,

utworzenie grup i uzytkownikow, nadanie uzytkownikom uprawnieh do funkcji aplikacji i do dokumentow

zgodnie z oczekiwaniem Zamawiajacego, wystenie zaproszeh).

Biorac pod uwag§ powyzsze, wystawiamy referencje stwierdzajace nalezyte wykonanie ww. prac przez firm§

MergersNet Sp.z o.o.

Jednoczesnie informujemy, ze wspolpraca z firma, MergersNet Sp. z o.o. ukladala si§ dobrze i nie budzi zastrzezeh,

w zwiazku z czym mozemy t§ firm^ polecic jako wiarygodnego partnera do przysziej wspotpracy.
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