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[ 1.]  Informacje ogólne o PWPW SA 
 

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. posiada wieloletnie doświadczenie 

w produkcji dokumentów identyfikacyjnych, takich jak: dowody osobiste, paszporty, 

dokumenty komunikacyjne, oraz w projektowaniu, wytwarzaniu, wdrażaniu i 

utrzymywaniu kompleksowych systemów IT do obsługi produkcji i personalizacji 

dokumentów.  

 

Dysponujemy zaawansowanym technicznie parkiem maszynowym implementującym 

nowoczesne zabezpieczenia oraz mikroprocesory wykorzystywane w kartach 

inteligentnych. 

 

PWPW S.A. jest producentem m.in. kart lojalnościowych, legitymacji służbowych czy 

kart ID wytwarzanych z poliwęglanu lub PVC. Dostarczamy również urządzenia  

i systemy informatyczne, które umożliwiają wydawanie i zarządzanie cyklem życia 

kart. Wraz z dostawą kart proponujemy rozwiązania systemowe przygotowane przez 

naszych specjalistów, zbudowane na własnej wiedzy i doświadczeniach, takie jak 

dedykowane systemy informatyczne, do których należą, m.in.: System Pojazd  

i Kierowca, Paszportowy System Informacyjny, System Personalizacji Dokumentów, 

System Tachografu Cyfrowego STC, InfoCar. 

 

PWPW S.A. poszukuje innowacyjnych rozwiązań, które znajdują zastosowanie  

w oferowanych produktach – nie tylko korzysta z najnowocześniejszych technologii, 

ale przede wszystkim kreuje własne. Jednym z takich autorskich rozwiązań jest PCP - 

technologia umożliwiająca kolorową personalizację wewnątrz struktury karty czy też  

Extreme ID – karta identyfikacyjna, zwierająca w strukturze specjalny, 

personalizowany, niepalny element metalowy. 

 

Nasze produkty zawsze wyróżniały się najwyższą jakością i standardami 

bezpieczeństwa, o czym świadczą uzyskiwane certyfikaty oraz referencje.  
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[ 2.] Przedmiot oferty 
 

 

Przedmiotem niniejszej oferty są blankiety legitymacji szkolnych zdefiniowane  

w  Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie 

świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych [Dz. U. z 2019 r. poz. 

1700]. Oferowane blankiety zawierają bezstykowy układ elektroniczny. 

 

Podstawowa charakterystyka blankietu legitymacji: 

• Karta wykonana z PCV 

• Wymiary karty: zgodne z ISO 7810 ID1 

• Mikroprocesor wraz z anteną 

• PWPW S.A. w ramach oferty nie dokonuje żadnych działań na oferowanym 

mikroprocesorze. 

• Kolorystyka: zgodna z wymogami Rozporządzenia [Dz. U. z 2019 r. poz. 1700,  

w części „III. E-legitymacja szkolna dla uczniów szkół podstawowych i szkół 

ponadpodstawowych”] 

• Karta przygotowana do personalizacji techniką termotransferową/retransferową. 

 

 

[ 3.] Warunki handlowe 
 

Mifare Classic 
 

Nakład blankietu MEN-I/1* z 
mikroprocesorem Mifare Classic Cena jednostkowa netto 

250 - 1000 sztuk                                         6,20 zł  

1001 – 5000 sztuk                                         5,70 zł  

5001 – 10000 sztuk                                         5,55 zł  

10001 – 20000 sztuk                                         5,35 zł  

Powyżej 20001 sztuk                                         5,30 zł  
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Unique 
 

Nakład blankietu MEN-I/1* z 
mikroprocesorem Unique Cena jednostkowa netto 

250 - 1000 sztuk                                         6,77 zł  

1001 – 5000 sztuk                                         6,27 zł  

5001 – 10000 sztuk                                         6,12 zł  

10001 – 20000 sztuk                                         5,92 zł  

Powyżej 20001 sztuk                                         5,87 zł  

 
Mifare PlusX 

 

Nakład blankietu MEN-I/1* z 
mikroprocesorem Mifare PlusX Cena jednostkowa netto 

250 - 1000 sztuk                                         7,16 zł  

1001 – 5000 sztuk                                         6,66 zł  

5001 – 10000 sztuk                                         6,51 zł  

10001 – 20000 sztuk                                         6,31 zł  

Powyżej 20001 sztuk                                         6,26 zł  

 

Mifare Desfire 
 

Nakład blankietu MEN-I/1* z 
mikroprocesorem Mifare Desfire Cena jednostkowa netto 

250 - 1000 sztuk                                         7,63 zł  

1001 – 5000 sztuk                                         7,13 zł  

5001 – 10000 sztuk                                         6,98 zł  

10001 – 20000 sztuk                                         6,78 zł  

Powyżej 20001 sztuk                                         6,73 zł  

 

 

• *Podane ceny dotyczą podstawowego wzoru legitymacji tj. MEN-I/1, dla 

pozostałych wzorów legitymacji szkolnej tj. MEN-I/2, MEN-I/3, MEN-I/4 

obowiązuje dopłata w wysokości 20% wartości zamówienia.  

• Do powyższych wartości netto doliczany jest podatek VAT wg obowiązujących 

stawek. 

• Cena podana na bazie EXW, Warszawa, ul. Karczunkowska. Koszt wysyłki do 

miejsca wskazanego przez Zamawiającego zostanie doliczony do faktury. 

• Minimalna jednostka rozliczeniowa to 250 sztuk legitymacji. Blankiety legitymacji 

pakowane po 250 sztuk. 

• Realizacja zamówień do 14 dni roboczych. 
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[ 3.1 ]  Warunki płatności i termin obowiązywania oferty  
 

WARUNKI PŁATNOŚCI: Przedpłata w wysokości 100% wartości zamówienia 
 

WAŻNOŚĆ OFERTY DO: 31 grudnia 2022 r. 
 

 

Uprzejmie informuję, że przyjęcie zlecenia do realizacji wymaga złożenia zamówienia/umowy w formie pisemnej. Zamówienie/umowa musi być 

podpisane przez osobę/by upoważnioną/ne do reprezentowania Zamawiającego i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej wartości 

zamówienia, zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego lub wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, albo przez osobę umocowaną 

przez osoby uprawnione, przy czym umocowanie musi być załączone do zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 
 

Łukasz Pliwka  
Menedżer Produktu 

tel: + 48 22 235 30 58 

e-mail: l.pliwka@pwpw.pl  
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