
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

I. Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia: 

„Świadczenie usług zaufania na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży 

Granicznej w Kętrzynie”. 

 

II. Dane Zamawiającego 

Warmińsko– Mazurski Oddział Straży Granicznej 

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, 11 – 400 Kętrzyn 

pawel.smola@strazgraniczna.pl 

tel. (89) 750 31 42 

 

III. Warunki udziału w postępowaniu 

 

1. Z udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia wyklucza się Wykonawców 

znajdujących się na liście osób i podmiotów objętych sankcjami prowadzonej przez 

ministra właściwego do spraw wewnętrznych na podstawie Ustawy z dnia 13 kwietnia 

2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835). 

Oferty osób i podmiotów znajdujące się na ww. liście zostaną odrzucone. 

2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania  

o udzielenie zamówienia na podstawie warunków udziału w postępowaniu należy złożyć 

oświadczenie wg. wzoru określonego w formularzu ofertowym (Wykonawca powinien 

podpisać formularz ofertowy). 

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zaufania: 

a) certyfikatu kwalifikowanego do podpisu elektronicznego, 

b) odnowienia certyfikatu kwalifikowanego do podpisu elektronicznego. 

2. Opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do umowy. 

 

V. Kryteria oceny ofert 

Kryterium oceny ofert: cena 100%. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najniższej 

cenie za realizację usług. 

 

VI. Termin i sposób składania ofert 

1. Ofertę należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego (załącznik nr 1 do zapytania 

ofertowego). 

2. Wypełniony formularz ofertowy należy przesłać do dnia 17.06.2022 r. na adres email: 

pawel.smola@strazgraniczna.pl  

3. Zamawiający odrzuci ofertę: 

a. dostarczoną po terminie określonym w pkt. 2; 

b. niezgodną z treścią zapytania ofertowego; 

c. zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi; 

d. wykonawcy wykluczonego zgodnie z warunkami określonymi w pkt. III. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 



5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty, niezależnie od wyniku postępowania. 

6. Termin związania ofertą: 30 dni od daty określonej w pkt. 2.  

7. Termin obowiązywania umowy: 12 miesięcy od dnia jej zawarcia. 

8. Okres gwarancji równy jest okresowi ważności certyfikatu. Potwierdzeniem gwarancji jest 

faktura VAT. Bieg gwarancji rozpocznie się od dnia następnego po wystawieniu faktury 

VAT. 

 

VII. Informacje dotyczące wyboru oferty/opis sposobu wyboru oferty 

Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana spośród ofert nie podlegających odrzuceniu,  

na podstawie kryteriów wskazanych w punkcie VI. 

 

VIII. Osoba uprawniona do kontaktu 

mjr SG Paweł SMOŁA, tel. 89 750 31 42 

 

IX. Dodatkowe informacje/warunki procedury zapytania 

1. Zamawiający na obecnym etapie nie jest w stanie określić dokładnej ilości realizowanych 

usług zaufania. 

2. Określona przez Zamawiającego ilość usług zaufania jest wielkością szacunkową, 

niezbędną w celu dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w całości na 

każdym etapie bez podania przyczyny (również po złożeniu i rozpatrzeniu ofert) ) oraz 

odrzucenia ofert niekompletnych. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zapytania ofertowego i zmiany 

terminu na przekazanie ofert. 

5. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Warmińsko –Mazurskiego 

Oddziału Straży Granicznej do zawarcia umowy.  

6. Zamawiający dopuszcza zapytania ze strony potencjalnych Wykonawców. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny ofertowej w formularzu ofertowym. 

8. Informacja o przetwarzaniu Państwa danych osobowych znajduje się na stronie 

internetowej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem: 

https://wm.strazgraniczna.pl/wm/rodo/28503,RODO.html 

9. W przypadku reklamacji niesprawnego materiału całkowity koszt wymiany ponosi 

Wykonawca. 

 

X. Załączniki: 

1. Formularz ofertowy. 

2. Wzór umowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wykonano w egz. pojedynczym 

Wykonał: Paweł Smoła  ☎ (89) 750 31 42 
Dnia 06.06.2022 r. 

https://wm.strazgraniczna.pl/wm/rodo/28503,RODO.html


Załącznik nr 1 

 

…............................... 

       (miejscowość, data) 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Dane Zamawiającego 

Nazwa organizacji: Warmińsko–Mazurski Oddział Straży Granicznej 

Adres: ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78 

E-mail: pawel.smola@strazgraniczna.pl, tel.: 89 750 31 42 

 

Dane Wykonawcy 

 

Nazwa: …………………..……………………………………………………………………... 

 

Adres: …………………….…………………………………………………………………….. 

 

NIP: ……………………...……………………………………………………………………... 

 

E-mail: .................................................................., tel.: ............................................. .................. 

 

Oferuję świadczenie usług zaufania na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Oddziału 

Straży Granicznej w Kętrzynie zgodnie z poniższą kalkulacją: 

 

L.p. Nazwa usługi  

Szacowana ilość 

usług przez okres 

obowiązywania 

umowy  

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Wartość 

brutto 

(iloczyn 

kolumn 3x4) 
1 2 3 4 5 

1 

Certyfikat kwalifikowany do podpisu elektronicznego 

z 24 miesięcznym okresem ważności 10 
  

2 

Certyfikat kwalifikowany do podpisu elektronicznego 

z 12 miesięcznym okresem ważności 
2   

3 
Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego do podpisu 

elektronicznego z 24 miesięcznym okresem ważności 
35   

4 

Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego do podpisu 

elektronicznego z 12 miesięcznym okresem ważności 
3   

Razem (suma wartości brutto poz. 1-4)  

 

I. Oświadczam, iż zapoznałem się i akceptuję warunki dotyczące realizacji przedmiotu 

zamówienia przedstawione w zapytaniu ofertowym, w tym wymogi zawarte w formularzu 

ofertowym, we wzorze umowy oraz załącznikach do umowy. 

 

II. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie 

Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U.  

z 2022 r., poz. 835). 



 

III. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z załączonym wzorem umowy, 

opisem przedmiotu zamówienia i powyższą kalkulacją.  

 

IV. Oświadczam, że jestem uprawniony/a do reprezentowania Wykonawcy. 

 

V. Składając podpis poniżej wykonawca potwierdza, że zapoznał się z informacją  

o przetwarzaniu danych osobowych. Informacja o przetwarzaniu Państwa danych osobowych 

znajduje się na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej pod 

adresem: https://wm.strazgraniczna.pl/wm/rodo/28503,RODO.html. 

 

 

 

 

 

…………………………… 
   (data, podpis osoby upoważnionej do         

          reprezentowania wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WZÓR UMOWY 

 

Egz. nr ........ 

UMOWA nr ………….… 

 

Zawarta dnia ……………… r. w Kętrzynie pomiędzy Warmińsko-Mazurskim Oddziałem 

Straży Granicznej ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn, posiadającym NIP 

742-000-73-89, REGON 510207605 zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez 

Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, w imieniu którego działa: 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

przy kontrasygnacie  

…………………………………………………………………………………………… – Głównego 

Księgowego Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej,  

a 

…………………………………………………………………………………………………... 

zwaną dalej w tekście umowy, „Wykonawcą” reprezentowanym przez:  

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

§ 1 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zaufania:  

a) certyfikatu kwalifikowanego do podpisu elektronicznego, 

b) odnowienia certyfikatu kwalifikowanego do podpisu elektronicznego 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1. 

2. Usługi stanowiące przedmiot zamówienia określony w ust. 1 będą świadczone zgodnie  

z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy  

z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. 

2021 poz. 1797). 

§ 2 

 

Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego usług zaufania,  

o których mowa w § 1 ust. 1, w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia ………………..  

 

§ 3 

 

1. Wartość umowy na dzień jej zawarcia wynosi ……….. zł brutto (słownie: 

…………………………………….).  

2. Ceny jednostkowe poszczególnych usług objętych przedmiotową umową określone są  

w załączniku nr 2 do umowy i pozostają niezmienne w okresie jej trwania.  

3. Wykonawca będzie wystawiał Zamawiającemu fakturę VAT każdorazowo po faktycznym 

wykonaniu usługi (usług) wskazanych w zamówieniu, o którym mowa w § 4 ust. 1. 

4. Strony uznają, że dniem wykonania świadczenia usługi zaufanie upoważniającym do 

wystawienia faktury VAT jest dzień dostarczenia certyfikatu do siedziby Zamawiającego 

lub punktu odbioru. 

 



5. W przypadku realizacji przez Zamawiającego usługi nieokreślonej w załączniku nr 2  

do umowy, rozliczenie nastąpi zgodnie z obowiązującymi cennikami Wykonawcy. 

6. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za faktycznie wykonane usługi 

na podstawie poprawnie wystawionej faktury VAT w terminie 21 dni od daty jej 

otrzymania, przelewem na wskazany na fakturze rachunek Wykonawcy. 

7. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

8. Zamawiający informuje, że stosuje mechanizm podzielonej płatności zgodnie z art. 108 a-d 

ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 

ze zm.). 

§ 4 

 

1. W okresie obowiązywania umowy Zamawiający jest uprawniony do składania zamówień 

na realizację usług zaufania. Wykonawca rozpocznie realizację poszczególnych usług 

każdorazowo na podstawie zamówienia złożonego przez Zamawiającego, którego wzór 

określi Wykonawca. 

2. Wzór zamówienia musi zawierać:  

1) dane Zamawiającego, 

2) dane subskrybenta, 

3) rodzaj realizowanej usługi zaufania, 

4) datę rozpoczęcia ważności certyfikatu kwalifikowanego lub datę jego odnowienia. 

3. Wykonawca zrealizuje świadczenie w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania 

zamówienia od Zamawiającego. 

4. Odbiór certyfikatów odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego: 11-400 Kętrzyn, 

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78 lub nieodpłatnie w punkcie odbioru wskazanym przez 

Wykonawcę, zlokalizowanym na terenie m. Kętrzyn. 

5. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie i miejscu odbioru certyfikatu. 

 

§ 5 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług zaufania w sposób profesjonalny oraz 

gwarantuje prawidłowe działanie usług realizowanych na rzecz Zamawiającego w okresie 

ważności certyfikatu. 

2. Okres gwarancji równy jest okresowi ważności certyfikatu. 

3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym od dnia odebrania certyfikatu. 

4. Czas na usunięcie usterek i nieprawidłowości powstałych w czasie trwania gwarancji 

wynosi 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia następnego po zgłoszeniu wady  

do Wykonawcy przy pomocy poczty elektronicznej. 

5. Wszystkie koszty związane z usunięciem usterek i nieprawidłowości w okresie gwarancji 

a w szczególności koszty serwisu, dojazdu i naprawy obciążają Wykonawcę.  

6. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do składania reklamacji dotyczących 

realizacji umowy jest: 

1) Naczelnik Wydziału Łączności i Informatyki Warmińsko-Mazurskiego Oddziału 

Straży Granicznej, 

2) Zastępca Naczelnika Wydziału Łączności i Informatyki Warmińsko-Mazurskiego 

Oddziału Straży Granicznej, 

3) Kierownik Sekcji Informatyki i Utrzymania Systemów Wydziału Łączności 

 



i Informatyki Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. 

 

§ 6 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy licząc od następnego dnia po upływie 

terminu, o którym mowa w § 4 ust. 3, do 30 dni w wysokości 15,00 zł brutto za każdy 

dzień zwłoki, a od 31 dnia zwłoki wyłącznie karę w wysokości 5% wartości umowy 

określonej w § 3 ust. 1. 

2) każdorazowo za zwłokę w usunięciu usterek ujętych w zgłoszeniu gwarancyjnym  

w okresie trwania gwarancji, licząc od następnego dnia po upływie terminów 

wyznaczonych w § 5 ust. 4, do 30 dni w wysokości 7,00 zł brutto za każdy dzień 

zwłoki, a od 31 dnia zwłoki wyłącznie karę w wysokości 3% wartości umowy 

określonej w § 3 ust. 1. 

2. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę warunków 

umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z powodu okoliczności, za które 

odpowiada Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 10% wartości umowy określonej w § 3 ust. 1. 

3. Za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, 

Wykonawcy przysługuje kara umowna w wysokości 10% wartości umowy określonej w § 

3 ust. 1. 

4. O odstąpieniu od umowy Strony będą informowały się w formie pisemnej. 

5. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach Kodeksu Cywilnego,  

jeżeli szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

6. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 

Kodeksu Cywilnego powstałej należności w przypadku naliczenia kar umownych,  

o których mowa w ust. 1 i 2. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że oświadczenie  

to nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą 

oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością. 

7. Zamawiający niezwłocznie wystawi Wykonawcy notę zawierającą szczegółowe naliczenie 

kary umownej w przypadku zaistnienia sytuacji, o których mowa w ust. 1 i 2. Nota płatna 

będzie w terminie 21 dni od dnia wystawienia. 

8. W przypadku niezachowania terminu, o którym mowa w ust. 7 Zamawiający naliczy 

odsetki ustawowe za opóźnienie za każdy dzień zwłoki. 

 

§ 7 

 

1. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest:  

……………………………………, tel. ………………………, fax ………………………, 

e-mail: ………………………………………………… 

2. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest:  

……………………………………, tel. ………………………, fax ………………………, 

e-mail: ………………………………………………… 

3. Dane teleadresowe Wykonawcy do zgłaszania wad (usterek) oraz kontaktu w sprawach 

związanych z realizacją umowy: 

 



……………………………………, tel. ………………………, fax ………………………, 

e-mail: ………………………………………………… 

 

§ 8 

 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w następujących 

przypadkach: 

1) zmiana nazwy Wykonawcy lub Zamawiającego, 

2) zmiana adresu siedziby Wykonawcy lub Zamawiającego, 

3) zmiana osób reprezentujących Wykonawcę lub Zamawiającego, 

4) zmiana osób odpowiedzialnych za realizację umowy, 

5) zmiana danych teleadresowych Wykonawcy do zgłaszania wad oraz kontaktu  

w sprawach związanych z realizacją umowy, 

6) zmiana obowiązującej stawki podatku VAT. 

2. Zmiany określone w ust. 1 pkt. 1-5 nie wymagają sporządzania aneksu do umowy, a strony 

informują się o wprowadzonych zmianach w formie pisemnej. 

3. Zmiany określone w ust. 1 pkt 6 mogą nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności. W przypadku wprowadzenia 

aktem prawa powszechnie obowiązującego zmiany obowiązującej stawki podatku VAT  

na towary, stanowiące przedmiot zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do 

dostarczenia Zamawiającemu wniosku z uzasadnieniem w terminie 7 dni od wejścia  

w życie aktu prawnego, wprowadzającego zmianę stawki. Na podstawie zatwierdzonego 

złożonego wniosku Zamawiający dokona ponownego ustalenia wartości wynagrodzenia 

Wykonawcy w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.  

4. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając 

pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany wraz z jej 

uzasadnieniem. 

5. Wszystkie okoliczności wymienione w ust. 1 stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający dopuszcza wyrażenie zgody. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do 

wyrażenia takiej zgody.  

§ 9 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach, 

gdy: 

1) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienie od umowy w tym przypadku 

może nastąpić w terminie do 10 dni od dnia powzięcia wiadomości  

o tych okolicznościach, 

2)  zostanie podjęta uchwała o rozwiązaniu firmy Wykonawcy lub Wykonawca przystąpi 

do likwidacji działalności gospodarczej, 

3)  zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

4)  minął termin realizacji przedmiotu umowy określony w § 4 ust. 3, 

5)  pomimo uprzedniego jednokrotnego pisemnego upomnienia ze strony Zamawiającego 

Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy  



lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, w szczególności nie usuwa wad 

stwierdzonych w okresie trwania gwarancji. 

2. Odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy następuje z chwilą otrzymania przez 

Wykonawcę pisemnego oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy wraz  

z uzasadnieniem, nie później niż w terminie 14 dni od wystąpienia zdarzenia stanowiącego 

podstawę odstąpienia. 

§ 10 

 

1. W wypadku gdy Wykonawca stosuje nazewnictwo inne niż określone w załączniku  

nr 2 do umowy dla poszczególnych kategorii usług stosuje się załącznik  

nr 3 do umowy w celu ustalenia wartości realizowanych usług. 

2. Zmiana treści załącznika nr 3 do umowy w zakresie nazw usług  

Wykonawcy nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie powiadomienia Zamawiającego 

pisemnie. 

3. Określona w załączniku nr 2 do umowy ilość usług jest wielkością szacunkową. 

Ostateczna ilość usług zależała będzie od faktycznych potrzeb i zamówień złożonych przez 

Zamawiającego podczas obowiązywania umowy. 

 

§ 11 

 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy  

z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.). 

2. Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy  

dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

4. Załączniki wymienione w umowie stanowią jej integralną część. 

5. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2 – Ceny jednostkowe usług zaufania 

Załącznik nr 3 – Nazwy usług Wykonawcy dostosowane do nazewnictwa Zamawiającego  

Załącznik nr 4 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 

 

 

 

 

 

W Y K O N A W C A          Z A M A W I A J Ą C Y 

 

 



Załącznik nr 1 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zaufania w niżej określonym zakresie. 

2. Poprzez usługi zaufania będące przedmiotem zamówienia rozumie się: 

 

a. Certyfikat kwalifikowany do podpisu elektronicznego z 24 miesięcznym okresem 

ważności spełniający poniższe parametry/cechy: 

 

Parametr Wymagania 

Okres ważności 24 miesiące 

Rozmiar karty kryptograficznej w rozmiarze karty płatniczej 

Obsługiwany system operacyjny Windows 10 PRO w wersji 32 i 64 bitowej 

Oprogramowanie do obsługi 

podpisu 

- z polskim interfejsem użytkownika; 

- umożliwiające składanie podpisu elektronicznego 

pod plikami każdego typu i wielkości 

akceptowalnej przez system Windows 10 PRO; 

Wymagania dostarczony zestaw do podpisu elektronicznego 

umożliwia znakowanie czasem przez 

kwalifikowany podmiot świadczący usługi 

certyfikacyjne 

 

b. Certyfikat kwalifikowany do podpisu elektronicznego z 12 miesięcznym okresem 

ważności spełniający poniższe parametry/cechy: 

 

Parametr Wymagania 

Okres ważności 12 miesięcy 

Rozmiar karty kryptograficznej w rozmiarze karty płatniczej 

Obsługiwany system operacyjny Windows 10 PRO w wersji 32 i 64 bitowej 

Oprogramowanie do obsługi 

podpisu 

- z polskim interfejsem użytkownika; 

- umożliwiające składanie podpisu elektronicznego 

pod plikami każdego typu i wielkości 

akceptowalnej przez system Windows 10 PRO; 

Wymagania dostarczony zestaw do podpisu elektronicznego 

umożliwia znakowanie czasem przez 

kwalifikowany podmiot świadczący usługi 

certyfikacyjne 

 

c. Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego do podpisu elektronicznego z 24 

miesięcznym okresem ważności spełniający poniższe parametry/cechy: 

 

Parametr Wymagania 

Okres ważności 24 miesiące 

Rozmiar karty kryptograficznej w rozmiarze karty płatniczej 

Obsługiwany system operacyjny Windows 10 PRO w wersji 32 i 64 bitowej 

Oprogramowanie do obsługi - z polskim interfejsem użytkownika; 



podpisu - umożliwiające składanie podpisu elektronicznego 

pod plikami każdego typu i wielkości 

akceptowalnej przez system Windows 10 PRO; 

Wymagania dostarczony zestaw do podpisu elektronicznego 

umożliwia znakowanie czasem przez 

kwalifikowany podmiot świadczący usługi 

certyfikacyjne 

 

d. Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego do podpisu elektronicznego z 12 

miesięcznym okresem ważności spełniający poniższe parametry/cechy: 

 

Parametr Wymagania 

Okres ważności 12 miesiące 

Rozmiar karty kryptograficznej w rozmiarze karty płatniczej 

Obsługiwany system operacyjny Windows 10 PRO w wersji 32 i 64 bitowej 

Oprogramowanie do obsługi 

podpisu 

- z polskim interfejsem użytkownika; 

- umożliwiające składanie podpisu elektronicznego 

pod plikami każdego typu i wielkości 

akceptowalnej przez system Windows 10 PRO; 

Wymagania dostarczony zestaw do podpisu elektronicznego 

umożliwia znakowanie czasem przez 

kwalifikowany podmiot świadczący usługi 

certyfikacyjne 

 

3. Wykonawca w ramach realizacji usług zapewni Zamawiającemu bez dodatkowych opłat 

oprogramowanie realizujące wymienione wyżej usługi zaufania, umożliwiające co 

najmniej podpisanie dokumentów (plików) przy pomocy kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego oraz weryfikację złożonego podpisu.  

4. Oprogramowanie realizujące wymienione wyżej usługi zaufania musi spełniać 

następujące minimalne wymagania funkcjonalne: 

a. obsługa formatów 

- XAdES wersja podstawowa bez możliwości znakowania czasem, 

- XAdES wersja z możliwością znakowania czasem, 

- PAdES wersja podstawowa bez możliwości znakowania czasem, 

- PAdES wersja z możliwością znakowania czasem, 

b. obsługa funkcji skrótu SHA-256, 

c. składanie podpisu wielokrotnego, kontrasygnaty,  

d. obsługa certyfikatów kwalifikowanych wydanych przez krajowe, jak i zagraniczne 

kwalifikowane podmioty świadczące usługi certyfikacyjne.  

e. komunikacja z użytkownikiem w języku polskim. 

f. możliwość podpisywania plików w formacie: *.pdf, *.doc, *.docx, *xls, *xlsx. 

5. Realizacja usług zaufania odbywać się będzie za pomocą czytników kart 

kryptograficznych będących w posiadaniu Zamawiającego. 



Załącznik nr 2 

 

 

CENY JEDNOSTKOWE USŁUG ZAUFANIA 

 

L.p. Nazwa usługi  

Szacowana ilość 

usług przez okres 

obowiązywania 

umowy  

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Wartość 

brutto 

(iloczyn 

kolumn 3x4) 
1 2 3 4 5 

1 

Certyfikat kwalifikowany do podpisu elektronicznego 

z 24 miesięcznym okresem ważności 10 
  

2 

Certyfikat kwalifikowany do podpisu elektronicznego 

z 12 miesięcznym okresem ważności 2 
  

3 
Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego do podpisu 

elektronicznego z 24 miesięcznym okresem ważności 35 
  

4 

Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego do podpisu 

elektronicznego z 12 miesięcznym okresem ważności 3 
  

Razem (suma wartości brutto poz. 1-4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

 

 

NAZWY USŁUG WYKONAWCY DOSTOSOWANE  

DO NAZEWNICTWA ZAMAWIAJĄCEGO 

 

L.p. 
ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

Nazwa usługi Nazwa usługi 

1 

Certyfikat kwalifikowany do podpisu 

elektronicznego z 24 miesięcznym 

okresem ważności. 

 

2 

Certyfikat kwalifikowany do podpisu 

elektronicznego z 12 miesięcznym 

okresem ważności. 

 

3 

Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego 

do podpisu elektronicznego z 24 

miesięcznym okresem ważności. 

 

4 

Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego 

do podpisu elektronicznego z 12 

miesięcznym okresem ważności. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informuję, że: 

1) administratorem danych osobowych jest (dane Wykonawcy) ……..……………………... 

………………………………………………………………………………………………….; 

2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych Wykonawcy to: 

…………………………………………………………………………………………………..; 

3) dane osobowe subskrybenta przetwarzane będą na podstawie przepisu prawa, którym jest 

art. 24 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 

2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji 

elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE, oraz  

na podstawie umowy na świadczenie usług zaufania i w koniecznym do tego zakresie oraz 

jest niezbędne do wykonania tej umowy; 

4) dane osobowe reprezentantów Zamawiającego i osób wyznaczonych do kontaktów 

roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację Umowy przetwarzane będą  

w celu związanym z zawarciem i realizacją Umowy, a także w celu ustalenia, dochodzenia 

lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu realizacji Umowy na podstawie  

art. 6 ust. 1 lit. f RODO.; 

5) jeżeli obsługa jest np. w zakresie weryfikacji tożsamości lub pośrednictwa przy 

zawieraniu umowy na świadczenie usług zaufania lub składaniu zamówień przez podmioty 

trzecie (zaufani partnerzy Wykonawcy), dane osobowe mogą być przetwarzane przez tych 

zaufanych partnerów; lista zaufanych partnerów znajduje się na stronie (dane Wykonawcy) 

………………………………......................................................................................................;  

6) dane osobowe subskrybentów oraz reprezentantów Zamawiającego i osób wyznaczonych 

do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację Umowy będą 

przechowywane przez okres konieczny do świadczenia usług zaufania, a w zakresie danych,  

o których mowa w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania  

i identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1797 ze zm.) przez okres wymagany 

prawem, który obecnie wynosi 20 lat, z tym, że w przypadku zaistnienia innych podstaw 

prawnych upoważniających do przetwarzania danych osobowych okres ten może ulec zmianie 

stosownie do trwania takich podstaw; 

7) każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z tym 

że realizacja tego prawa może być ograniczona bezwzględnie obowiązującymi przepisami 

prawa; 

8) każdy ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO lub 

inne dotyczące ochrony danych osobowych; 

9) podanie danych osobowych jest niezbędne w celu świadczenia usług zaufania.  

W przypadku ich niepodania usługa nie będzie mogła być świadczona; 



10) Wykonawca oraz Zamawiający oświadczają, że dane kontaktowe reprezentantów 

Zamawiającego i osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych  

za koordynację i realizację Umowy (Dane kontaktowe) udostępniane wzajemnie w Umowie 

lub udostępnione drugiej Stronie w jakikolwiek sposób w okresie obowiązywania Umowy 

przekazywane są w ramach prawnie uzasadnionego interesu Stron. Udostępniane Dane 

kontaktowe obejmują: imię i nazwisko, stanowisko służbowe, służbowy adres, służbowy 

adres e-mail i służbowy numer telefonu. Każda ze Stron będzie administratorem Danych 

kontaktowych, które zostały udostępnione w ramach Umowy. Każda ze Stron zobowiązuje się 

w związku z tym do poinformowania osób, których Dane kontaktowe udostępniła, o ich 

udostępnieniu; 

11) Po zapoznaniu się z niniejszymi klauzulami informacyjnymi o przetwarzaniu danych 

osobowych Zamawiający zobowiązuje się wykonać obowiązek w niej określony w zakresie 

poinformowania subskrybentów oraz osób, o których mowa w pkt 10; 

12) Zamawiający jest zobowiązany poinformować podmioty danych osobowych 

(subskrybentów) o treści niniejszej informacji. 
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