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Wzór Zamówienia na uruchomienie, modyfikację i rezygnację z usługi transmisji danych od Jednostki 

oświatowej do PWR lub WSD - WZÓR 

Dane OSD 

Nazwa   

Adres   

Adres korespondencyjny   

NIP   

REGON   

KRS   

Numer wpisu do rejestru przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych prowadzonego przez 
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej 

  

Osoba kontaktowa (imię i nazwisko, telefon 
oraz e-mail) 

  

Dane OK 

Nazwa SferaNET spółka akcyjna 

Adres ul. PCK 8, 43-300 Bielsko-Biała 

Adres korespondencyjny j.w. 

NIP 937-240-88-25 

REGON 072888096  

KRS 0000464462 

Numer wpisu do rejestru przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych prowadzonego przez 
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej 

4882 
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1. Czy Zamawiający zawarł wcześniej z OSD Umowę Ramową o dostępie telekomunikacyjnym dla sieci 

POPC przyłączających jednostki oświatowe? 

 

❑ tak                                                          ❑ nie 

 

2. Czy Zamawiający zawarł wcześniej z OSD umowę szczegółową w zakresie usługi transmisji danych 

od Jednostki oświatowej do PWR lub WSD? 

                             ❑ tak                                                          ❑ nie 

3. Czego dotyczy Zamówienie? 

❑ Uruchomienia usługi transmisji danych od Jednostki oświatowej do PWR lub WSD  

❑ Modyfikacji usługi transmisji danych od Jednostki oświatowej do PWR lub WSD  

❑ Pełnej rezygnacji z usługi transmisji danych od Jednostki oświatowej do PWR lub WSD 

4. Jeśli Zamówienie dotyczy modyfikacji usługi transmisji danych od Jednostki oświatowej do PWR lub 

WSD, to o jaki rodzaj czynności chodzi? 

❑ Zapytanie o możliwość zapewnienia usługi od innej Jednostki oświatowej  

❑ Zapytanie o możliwość rezygnacji z usługi dotyczącej danej Jednostki oświatowej  

❑ Zapytanie o możliwość zmiany parametrów usługi dotyczącej danej Jednostki oświatowej 
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Szczegóły zamówienia 

Relacja podstawowa 

Punkt A - Jednostka oświatowa: 

Punkt B - PWR lub WSD: 

Sposób realizacji połączenia od Punktu A 
do Punktu B   

Przepustowość 
  

Typ interfejsów optycznych dla realizacji 
styku międzyoperatorskiego na poziomie 
Ethernet w WSD lub PWR 

❑ 1 GbE (Ethernet - 802.3 IEEE Standard for Information 
technology - IEEE Computer Society/Local and 
Metropolitan Area Networks) 

❑ 10 GbE (Ethernet - 802.3 IEEE Standard for 
Information technology - IEEE Computer Society/Local 
and Metropolitan Area Networks) 

Liczba VLAN 
  

Wnioskowany termin udostępnienia 
  

Wnioskowany okres udostępnienia 
❑ czas nieokreślony 

❑ czas określony: ____ miesięcy 

Inne uwagi, w tym parametry techniczne 
oraz usługi komplementarne   

Załączniki 
  

Data 
  

Imię i nazwisko 
  

Podpis 
  

 


