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Szanowni Państwo,  

dziękuje za zainteresowanie produktami naszej firmy.  

Poniżej przedstawiam ofertę powstałą na potrzeby Polskiego Towarzystwa Tłumaczy 

Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS dla wszystkich członków stowarzyszenia na nowy 

kwalifikowany podpis elektroniczny, odnowienie certyfikatu oraz  kwalifikowaną pieczęć 

elektroniczną.  

 

Wprowadzenie powyższych rozwiązań pozwoli  usprawnić proces obiegu dokumentów, 

zaoszczędzić czas oraz środki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 07.09.2020 
Oferta  

Dla 

Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych 

TEPIS 
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1. Oferta na nowy podpis kwalifikowany. 

 

 

 

 

 

 

NAZWA PAKIETU – NOWY CERTYFIKAT STANDARD BIZNES 

Okres ważności Certyfikatu 24 Miesiące 24 Miesiące 

Czytnik Kart ✓  ✓  

Oprogramowanie do składnia Podpisów ✓  ✓  

Wsparcie Techniczne ✓  ✓  

Opiekun Biznesowy ✓  ✓  

Weryfikacja Stacjonarna ✓  ✓  

Usługa VIP  

(weryfikacja mobilna)  

 

✓  

Instalacja Oprogramowania 
 

✓  

Szkolenie z Obsługi Podpisu 
 

✓  

Tytuł Zawodowy - Naukowy ✓  ✓  

Pakiet Znaczników Czasu 

1000szt/miesięcznie 
✓  ✓  

 
Cena Netto 

317,00 PLN 

269,00 PLN 
 

607,00 PLN 

497,00 PLN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa handlowa:  

 Zestaw Token  

Rodzaj usługi:  

Nowy certyfikat 

Zestaw składa się z czytnika Gemalto IDBridge K30 lub CT30, karty kryptograficznej, 

certyfikatu kwalifikowanego oraz niezbędnego oprogramowania. 

 

http://www.eurocert.pl/
mailto:biuro@eurocert.pl


 

www.eurocert.pl | sklep.eurocert.pl 

 

EuroCert Sp. z o.o. 

ul. Puławska 474,  02-884 Warszawa 

+48 22 390 59 95, biuro@eurocert.pl 

 

 

2. Odnowienie Certyfikatu 

W przypadku chęci odnowienia ważnego certyfikatu wydanego przez innego dostawcę niż 

EuroCert proponujemy atrakcyjne warunki cenowe na nasze usługi.  

Dodatkowo w ramach oferty specjalnej dla TEPIS, proponujemy wpisanie tytułu 

zawodowego/naukowego do certyfikatu, bez dodatkowych opłat. 

Jeśli twój aktualny podpis jest jeszcze ważny, a chciałbyś już, uzyskać certyfikat z tytułem 

zawodowym -> zrekompensujemy Ci pozostały okres ważności abyś nie płacił podwójnie za 

podpis. 

 

NAZWA PRODUKTU 
Ilość 

[szt.] 

Okres 

ważności 

odnawianego 

podpisu 

EuroCert 

Pozostały okres 

ważności Twojego 

aktualnego 

podpisu 

[lata] 

Cena 

jednostkowa 

netto 

(jest uzależniona 

od pozostałego 

okresu ważności) 

[PLN netto] 

 

Nazwa handlowa:  

  Eurocert Odnowienie - online 

 

Rodzaj usługi:  

 Odnowienie certyfikatu 

+  

Tytuł zawodowy/naukowy w certyfikacie 

dla członków TEPIS  
 

Oferta dla posiadaczy ważnego certyfikatu kwalifikowanego 

EuroCert. lub innej firmy. 

 Zestaw składa się z certyfikatu kwalifikowanego oraz 

oprogramowania. 

 

 

 

 

 

 

1 2 lata 

0 – 0,5  
159,00 

140,00 

0.5 – 1  
159,00 

110,00 

1 – 1.5  
159,00 

80,00 

1.5 – 2  
159,00 

50,00 

Pakiet kwalifikowanych znaczników czasu - 1000 szt./co 

miesiąc 

 

Jest to dodatkowa usługa umożliwiająca potwierdzenie powstania 

lub podpisania dokumentu w konkretnym dniu i godzinie. Umożliwia 

ona zabezpieczenie pliku przed sfałszowaniem lub antydatowaniem. 

Proponowany pakiet umożliwia oznakowanie czasem 1000 szt. 

plików/dokumentów miesięcznie, przez okres trwania ważności 

zakupionego w EuroCert podpisu kwalifikowanego. Jest on 

automatycznie odnawiany co miesiąc, a niewykorzystane znaczniki 

czasu nie przechodzą na następny miesiąc. 

1 2 lata - 18,00 
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3. Kwalifikowana pieczęć elektroniczna 

 

 

 

 

 

 

 

NAZWA PRODUKTU 
Ilość 

[szt.] 
Okres 

Wartość 

Netto 

[PLN netto] 

 

Nazwa handlowa:  

  Pieczęć kwalifikowana na karcie 

 
Zestaw składa się z karty kryptograficznej, czytnika kart, certyfikatu 

kwalifikowanego oraz oprogramowania do podpisywania SecureDoc 2.0 

 

1 1 rok 1389,00 

Nazwa handlowa:  

Pieczęć kwalifikowana ECRemote (chmurowa)  

 

Pieczęć elektroniczna - jest to kwalifikowana usługa zaufania 

wydawana dla podmiotów posiadających osobowość prawną (np. 

firmy, instytucje, podmioty publiczne). Umożliwia ona pieczętowanie 

dowolnych dokumentów, plików przy użyciu jedynie danych 

firmowych. 

 

Kwalifikowana pieczęć elektroniczna zapewnia: 

 

Autentyczność dokumentu –  źródło pochodzenia dokumentu, 

możliwość zidentyfikowania podmiotu, który wydał dany dokument, 

Integralność dokumentu – gwarancja niezmienności danych od 

czasu opieczętowania, 

Ochrona danych osobowych - w pieczęci znajdują się jedynie dane 

podmiotu (nazwa oraz NIP), 

Przyspieszenie procesów - umożliwia automatyzację procesów i 

znakowania dokumentów, istnieje możliwość integracji z systemami 

generującymi dokumenty.  

 

 

Oferta dostępna na życzenie. 
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4. Usługi dodatkowe 

 

 

5. Uwagi do oferty: 

Weryfikacja stacjonarna - weryfikacja odbywa się w jednym z naszych punktów 

partnerskich. Link do naszych punktów: https://sklep.eurocert.pl/pl/i/Punkty-

Sprzedazy/14  

Weryfikacja notarialna - możliwość wydania podpisu zdalnie przy uzyskaniu 

weryfikacji notarialnej - należy doliczyć koszt kuriera (15 PLN netto). 

Usługa VIP (weryfikacja mobilna) - weryfikacja oraz wydanie podpisu w miejscu i 

czasie ustalonym przez klienta. Usługa VIP obowiązuje do 3 osób podczas jednego 

spotkania. 

6. Ważność oferty 

Oferta ważna do odwołania. 

 

7. Zamówienie podpisu – w celu zamówienia podpisu proszę o kontakt z działem 

handlowym email lub telefonicznie powołując się na ofertę dla członków TEPIS. 

 

+48 22 490 36 45 

handlowy@eurocert.pl 

 

NAZWA PRODUKTU 
Ilość 

[szt.] 

Wartość 

Netto 

[PLN netto] 

Usługa VIP (weryfikacja mobilna) 

1 
200,00 

150,00 Dojazd oraz wydanie podpisu w siedzibie Klienta do 30 km od siedziby lub punktu 

partnerskiego, na terenie Polski. 

Usługa instalacji oprogramowania + przeszkolenia z obsługi podpisu 

1 

 

90,00 

75,00 
 

Instalację niezbędnego oprogramowania do obsługi podpisu (sterowniki i 

oprogramowanie do zarządzania oraz aplikacji do podpisywania i weryfikacji 

dokumentów) oraz rejestrację certyfikatu na komputerze użytkownika. Usługa obejmuje 

instalację oprogramowania na jednym komputerze. Przeszkolenie z następujących 

zagadnień: rejestracja certyfikatu w systemie oraz jak prawidłowo podpisać i zweryfikować 

dokument. 

Pakiet kwalifikowanych znaczników czasu - 1000 szt./co miesiąc 

1 18,00  

Jest to dodatkowa usługa umożliwiająca potwierdzenie powstania lub podpisania 

dokumentu w konkretnym dniu i godzinie. Umożliwia ona zabezpieczenie pliku przed 

sfałszowaniem lub antydatowaniem. Proponowany pakiet umożliwia oznakowanie 

czasem 1000 szt. plików/dokumentów miesięcznie, przez okres trwania ważności 

zakupionego w EuroCert podpisu kwalifikowanego. Jest on automatycznie odnawiany co 

miesiąc, a niewykorzystane znaczniki czasu nie przechodzą na następny miesiąc. 

Dostawa kurier 

(na terenie Polski) 
1 15,00 
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Zachęcamy w pierwszej kolejności kontakt za pomocą email w celu usprawnienia 

komunikacji. 

 

8. Osoba odpowiedzialna za ofertę 

Rafał Kobus 

+48 791 006 393 

Rafal.kobus@eurocert.pl 
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