
 

 

 
 

Zestawy CenCert oferowane są w 4 wariantach 
 

 

TOKEN 
(z pendrivem) 

240 / 285 zł 

 

 Certyfikat kwalifikowany (ważny 1 lub 2 lata)  

 Mini-karta mikroprocesorowa 

 Czytnik kart (pendrive) 

 

STANDARD 
(czytnik USB) 

230 / 275 zł 
 

 Certyfikat kwalifikowany (ważny 1 lub 2 lata)  

 Karta mikroprocesorowa 

 Czytnik kart (czytnik USB) 

 

BEZ CZYTNIKA 190 / 230 zł  Certyfikat kwalifikowany (ważny 1 lub 2 lata)  

 Karta mikroprocesorowa 

 

ODNOWIENIE *  
(również dla klientów innych 

centrów certyfikacji) 

  90 / 125 zł  Certyfikat kwalifikowany (ważny 1 lub 2 lata) 

 Karta mikroprocesorowa 

 

 

 

Każdy zestaw zawiera ponadto:  Aplikację do podpisu elektronicznego PEM-Heart 

 Dokumentację użytkownika, instrukcje 

 

 

Instalacja u klienta 
+ kilometrówka (2 zł za km) 

95 zł  Usługa jest instalowana bezpośrednio u klienta.  

Z tej przyczyny do zamówienia należy doliczyć 

jednorazową opłatę za wizytę weryfikatora. 

   

Konfiguracja 

Płatnika 

35 zł  Instalacja certyfikatu w programie Płatnik  

 

Weryfikacja klienta  GRATIS  Za weryfikację tożsamości użytkowników firma 

CenCert nie pobiera żadnych opłat! 

Weryfikacja w innych firmach może wynieść  

     35 - 89 zł za osobę. 

 

Instalacja 

certyfikatu  

GRATIS  Instalacja czytnika kart oraz oprogramowania 

do zarządzania certyfikatem wliczona jest w cenę 

usługi 

 

 
* Zestaw odnowieniowy skierowany jest zarówno do obecnych klientów CenCert-u, jak 

również do klientów innych centrów certyfikacji chcących zmienić swego obecnego 

usługodawcę epodpisu. 
 

   Weryfikator CenCert obsługuje zasięgiem dojazdu całe województwo Pomorskie. 
 

   Wszystkie podane ceny są cenami netto. 



 

 

 

Składanie i realizacja zamówienia 
 

1. Złożenie zamówienia telefonicznie: +48 503 14 84 84 

lub mailowo pod adresem antoni-ruszkowski@wp.pl  

2. Ustalenie terminu wizyty weryfikatora  

3. Przyjazd weryfikatora do Państwa firmy (podpisanie umowy, instalacja certyfikatu) 

4. Płatność przelewem lub gotówką  

 
 

Następnie w dogodnym dla Państwa terminie weryfikator CenCert odwiedzi Państwa firmę, 

by dostarczyć certyfikaty i zweryfikować tożsamość osób, dla których zostały zakupione 

podpisy elektroniczne.  
 

Podpis elektroniczny jest gotowy do użycia w dniu wizyty przedstawiciela CenCert 

w Państwa firmie. Zamawiając dojazd naszego przedstawiciela nie ma potrzeby 

wielokrotnych wizyt w stacjonarnych punktach weryfikacji bądź w kancelariach 

notarialnych. 

 

 

 

Kontakt 
 

KW Antoni Ruszkowski  

ul. Piastowska 58 A / 18 

80-332 Gdańsk 

+ 48 503 14 84 84 

antoni-ruszkowski@wp.pl  

 

 

CenCert 

www.cencert.pl 

 

 

 


