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_______________________       _______________________ 
[Pieczęć Zamawiającego]                   [Miejscowość, data] 

 

Zamówienie certyfikatu infrastruktury na podstawie umowy 

nr……………………………. ……………/…………  r.  
 

A.  Dane Zamawiającego 

1.  Nazwa Zamawiającego*:   

2.  NIP Zamawiającego*:  

B.  Osoba upoważniona do dostarczenia żądania certyfikacji i odbioru certyfikatu 

1.  Imiona*:  Nazwisko*:  

2.  Seria i numer dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport)*:  

3.  Organ wydający dokument tożsamości*:  

4.  Numer PESEL*:  Telefon kontaktowy*:  

5.  Adres e-mail*:  

C.  Pakiet dla subskrybenta  

Wskazanie jakie pro-

dukty, na mocy umowy 

z KIR powinien 

otrzymać subskrybent* 
(wybór następuje poprzez 

zaznaczenie okresu waż-

ności przy wybranym 

certyfikacie) 

Certyfikaty infrastruktury: Nowe: Odnowienie: 

- Premium SSL (należy wybrać okres ważności):  1 rok            2 lata          1 rok             2 lata 

- Wildcard SSL (należy wybrać okres ważności):  1 rok            2 lata          1 rok             2 lata 

- Premium VPN (należy wybrać okres ważności):   1 rok           2 lata          1 rok             2 lata 

- Standard Server (należy wybrać okres ważności):   1 rok           2 lata          1 rok             2 lata 

Inne elementy oferty KIR związane z e-podpisem: 

D.  Dane do certyfikatu niekwalifikowanego 

1.  Nazwa serwera lub urządzenia sieciowego*) **)  

2.  Organizacja* (nazwa firmy/ podmiotu zgodna z dokumentami rejestrowymi)  

3.  Województwo lub miejscowość*  

4.  Adres e-mail  

5.  Data początku okresu ważności certyfikatu*  

6.  Preferowana data odbioru certyfikatu  

Uwaga: Certyfikaty SSL i Server  mają automatycznie wprowadzone zastosowania: digitalSiganture, keyEnciphement,  clientAuthen-

tication, serverAuthentication, natomiast certyfikaty VPN: digitalSiganture, keyEnciphement, IPsec Client, IPsec Tunnel, IPsec End 

System. 
* - pola obowiązkowe 

 
**- w przypadku certyfikatów SSL należy podać jednoznaczną nazwę domenową FQDN (Fully Qualified Domain Name) określającą położenie danego węzła w 

systemie DNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________ 
      Imiona i nazwiska oraz podpisy osób  upoważnionych do reprezentowania Zamawiającego 
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