Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE „CERTYFIKACJI – związanej z podpisem elektronicznym”
w ramach podpisanej umowy nr: DL.230.016.RK.2016 z dnia 01.03.2016.
(umowa obowiązuje do dnia 28.02.2018r. lub do wcześniejszego wyczerpania kwoty:
49.495,20 PLN brutto)

1.

Prosimy dokładnie wypełnić wniosek „Zamówienie zestawu kwalifikowanego”,
(załącznik nr 1 – pieczęć Uniwersytetu Śląskiego i podpis dyr. M. Serwecińskiego uzupełni na
wymienionym zamówieniu do KIR-u - pracownik Działu Logistyki – Joanna Bruch)
- w formularzu zamówienia należy obowiązkowo wypełnić następujące pola:

W części A:
W części B:
W części C:

W części D:

Nazwa Zamawiającego: Uniwersytet Śląski w Katowicach
NIP Zamawiającego: 6340197134
Pola 1-7, zgodnie z dowodem osobistym (jeżeli w dowodzie występują dwa imiona,
w formularzu należy podać obydwa)
Należy zaznaczyć, czy zamawiany zestaw jest „nowym zestawem” czy „zestawem
odnowieniowym”, wybrać okres ważności certyfikatu (2 lata) oraz rodzaj karty i czytnika
(karta duża, czytnik działający z dużą kartą)
Pola 1-3, zgodnie z dowodem osobistym,
Data początku okresu ważności certyfikatu,
Organizacja:
Uniwersytet Śląski w Katowicach,
Adres pocztowy organizacji:
ul. Bankowa 12,
40-007 Katowice, woj. śląskie
Pracownicy dziekanatów dodatkowo wypełniają pole nr 9:
w polu nr 9 – Inne dane należy wpisać:
osoba upoważniona do wystawiania legitymacji studenckiej
lub
osoba upoważniona do wystawiania legitymacji doktoranta
W przypadku, gdy certyfikat będzie służył do przedłużania jednocześnie legitymacji
studenckich i doktoranckich, należy w polu 9 wpisać obie w/w klauzule, oddzielone
przecinkiem.

2.

Lp.
1.

2.

3.

4.
5.

Jednocześnie Zamawiający składa wniosek w systemie SAP w odpowiedniej grupie:
wpisując wybrany zamawiany zestaw wg. poniższej tabeli:
Opis przedmiotu zamówienia
Zestaw odnowieniowy zawierający:
certyfikat kwalifikowany ważny 2 lata, kartę, oprogramowanie.
Grupa SAP: U6033Y300 / CPV: 79132100-9/21
Zestaw kwalifikowany standard zawierający:
certyfikat kwalifikowany ważny 2 lata, kartę, oprogramowanie, czytnik z kablem.
Grupa SAP: U6033Y300 / CPV: 79132100-9/21
Zestaw kwalifikowany standard zawierający:
certyfikat kwalifikowany ważny 2 lata, kartę, oprogramowanie, bez czytnika.
Grupa SAP: U6033Y300 / CPV: 79132100-9/21
Czytnik z kablem na dużą kartę
Grupa SAP: U6033Y400 / CPV: 79132100-9/21
Dojazd standardowy
(do innych lokalizacji US niż w Katowicach tj. Cieszyn, Sosnowiec, Chorzów)

Cena jednostkowa (brutto)

185,73 zł

309,96 zł
269,37 zł
79,95 zł

135,30 zł
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3.

Prawidłowo wypełnione dokumenty:
1) zamówienie do KIR (złącznik nr 1)
2) wniosek SAP z wymaganymi podpisami
należy dostarczyć w jednym komplecie do:
Dział Logistyki - Sekcja Usług, 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12, pok.104

4.

Dostarczone zamówienie do KIR-u, po podpisaniu przez Dyrektora ds. Informatyzacji US
mgr-a Marcina Serwecińskiego, po 7 dniach roboczych można odebrać w Dziale Logistyki
(J. Bruch)
i udać się
(z aktualnym dowodem osobistym) po odbiór certyfikatu:
Krajowa Izba Rozliczeniowa; Przedstawicielstwo Handlowe w Katowicach,
ul. Wita Stwosza 2 (I piętro), 40-036 Katowice, [PLAC MIARKI]
….czynne w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. od 8.00-16.00;
….w środę w godz. od 8.00 – 17.00
zestaw jest generowany i wydany na poczekaniu.

5.

Wraz z odbiorem certyfikatu zostanie wystawiona przez KIR:
1) faktura VAT
2) „protokół przekazania”
3) Potwierdzenie wydania certyfikatu (dokument dla Zamawiającego).
po wpłynięciu dokumentów ust.5 p.1-2 do Działu Logistyki - nastąpi rozliczenie faktury zgodnie
z wnioskiem złożonym w systemie SAP-ie.
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