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_______________________       _______________________ 
[Pieczęć Zamawiającego]                   [Miejscowość, data] 

 

 
 

Zamówienie certyfikatu niekwalifikowanego Standard Server  
do Węzła Krajowego** 

na podstawie umowy na świadczenie usług zaufania 

nr……………………………. ……………/………… r. 
(pole nieobowiązkowe) 

 
A.  Zamawiający 
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.  Zamówienie  
Wskazanie jakie 

produkty, powinien 

otrzymać subskry-

bent* 

(wybór następuje 

poprzez zaznacze-

nie okresu ważności 

przy wybranym 

certyfikacie) 

 Certyfikat Standard Server:                               1 rok                                 2 lata 

 
Nowy  dostarczę do placówki 

KIR żądanie PKCS#10** 

zamawiam certyfikat wraz z parą kluczy** 

 
Odnowienie 

 

online 
           dostarczę do placówki 

           KIR żądanie PKCS#10** 

             zamawiam certyfikat  

             wraz z parą kluczy** 

Wybierz zastosowanie certyfikatu 

(w przypadku zaznaczenia obu opcji zostaną wydane dwa płatne certyfikaty): 

     do szyfrowania 

     do podpisu 

Inne elementy oferty KIR związane z e-podpisem: 

D.  Dane do certyfikatu 
1.  CN=Nazwa serwera lub urządzenia sieciowego*) ***)  

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

3.  Województwo lub miejscowość*  

4.  Data początku okresu ważności certyfikatu*  

5.  Preferowana data odbioru certyfikatu  

6.  

Placówka KIR, do której zostanie dostarczone żądanie/ zostanie 

odebrany certyfikat* 

(pole nieobowiązkowe w przypadku odnowień telekomunikacyjnych) 

 

 

* - pola obowiązkowe 

** - certyfikaty do Węzła Krajowego wymagają pary kluczy ECC NIST P-256. W przypadku wybrania opcji „zamawiam certyfikatu wraz z parę kluczy”, KIR       
generuje odpowiednie klucze 

*** - w przypadku zamówienia na odnowienie certyfikatu w polu CN należy podać dane identyczne jak w odnawianym (obecnie używanym) certyfikacie 
 

 
 

 

 

 

___________________________________________________________ 
Imiona i nazwiska oraz podpisy osób  upoważnionych do reprezentowania Zamawiającego 
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