OFERTA DEDYKOWANA
NA ZAKUP CERTYFIKATÓW KWALIFIKOWANYCH
DLA

POLSKIEGO TOWARZYSTWA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH
(PT TEPIS)

GSR-621-29/22

Warszawa, 25.01.2022

Informacje ogólne

O ile do XX-tego wieku opieraliśmy nasze zaufanie wyłącznie na dokumencie papierowym,
o tyle technologia XXI wieku przenosi to zaufanie do sfery elektronicznej. W Polsce przemiana
ta dokonała się już dawno w przypadku akcji przedsiębiorstw notowanych na Warszawskiej
Giełdzie Papierów Wartościowych. Pomimo, iż od pierwszego dnia jej funkcjonowania żadna
akcja nie posiadała papierowej formy, to w nazwie instytucji jak i mechanizmu finansowego
nadal pozostają papiery wartościowe.
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. jest jednoosobową spółką akcyjną ze 100%
udziałem Skarbu Państwa. Do Krajowego Rejestru Sądowego została wpisana 23 listopada
2001 pod numerem KRS 62594. Kapitał założycielski Spółki - 13.065.038 zł. NIP: 525-000-1090.
Do Rejestru Kwalifikowanych Podmiotów Świadczących Usługi Certyfikacyjne, Sigillum PCCE
wpisane zostało, jako drugi podmiot uprawniony do wydawania kwalifikowanych
certyfikatów, w dniu 11 lutego 2003 roku pod numerem 3 wpisu w rejestrze CENTRAST S.A.
Procedury

uzyskiwania,

odnowienia,

unieważnienia

certyfikatów

kwalifikowanych

i komercyjnych są przedstawione w naszych politykach i regulaminach dostępnych na
stronach www.sigillum.pl
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Przedmiot oferty:

Opis zestawu

•
•
•
•
•
•

Ilość
sztuk

Cena
zakupu
netto w
PLN

Cena
zakupu
brutto
w PLN

1

249,00

306,27

1

148,00

182,04

certyfikat kwalifikowany ważny 2 lata,
karta kryptograficzna lub kryptograficzna mini,
czytnik kart lub czytnik USB-mini,
nielimitowane kwalifikowane znaczniki czasu,
oprogramowanie do składania i weryfikacji podpisu
elektronicznego.
certyfikat kwalifikowany ważny 2 lata wystawiony
na dowodzie osobistym z warstwą elektroniczną

•

odnowienie certyfikatu kwalifikowanego na kolejne
2 lata na nowej karcie DARK

1

186,00

228,78

•

odnowienie certyfikatu kwalifikowanego na kolejne
2 lata

1

121,00

148,83

•

karta kryptograficzna DARK, która umożliwi w
przyszłości odnowienie online

1

65,00

79,95

•

zdalne odnowienie certyfikatów na kolejne dwa lata

1

145,00

178,35

•

dojazd i weryfikacja tożsamości klienta w siedzibie
firmy – cena ustalana indywidualnie

Termin realizacji : Przewidywany termin realizacji po uzgodnieniu dostępności punktu rejestracji. Lista
punktów dostępna na www.sigillum.pl
Oferta jest ważna do 31.12.2022
Termin płatności 21 dni.
Szczegóły na www.sigillum.pl

Justyna
Anna
Dzięcioł

Osoba do kontaktu w sprawie oferty i realizacji zamówienia:

Justyna Dzięcioł
Specjalista ds. sprzedaży krajowej
justyna.dzieciol@pwpw.pl
kom. +48 727 042 129
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