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REGULAMIN PROMOCJI 

„INTERNET DLA SZKÓŁ W RAMACH OSE” 

 

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. Organizatorem Promocji „Internet dla Szkół w ramach OSE” (dalej: „Promocja”) jest Województwo 

Mazowieckie z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa, reprezentowane 

przez pełnomocnika, tj. spółkę pod firmą Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. z siedzibą w 

Warszawie, mieszczącą się pod adresem: ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa, Operator Sieci 

„Internet dla Mazowsza”, zwany dalej: „OI”. 
 

2. Celem OI jest wspieranie na terenie Województwa mazowieckiego realizacji programu publicznej 
sieci telekomunikacyjnej Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (dalej: „OSE”) zaprojektowanej przez 
Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej na mocy Ustawy o 
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej z dnia 27 października 2017 r. 

 

3. Promocja skierowana jest do przedsiębiorstw telekomunikacyjnych (dalej: „OSD”), którzy są 
operatorem w rozumieniu Ustawy (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800) i zawarli Umowę̨ Ramową z  OI oraz: 

 

- zadeklarują oraz złożą stosowne Oświadczenie, o którym mowa w § 2.3 poniżej, iż Zamówione 
Usługi wykorzystają wyłącznie w celu podłączenia szkół oraz jednostek edukacyjnych w ramach 
OSE, oraz 

- zaakceptują postanowienia niniejszego Regulaminu. 
 

4. Warunki oferty promocyjnej nie łączą się z innymi ofertami promocyjnymi oraz wyłączają 

stosowanie innych opustów w opłatach abonamentowych wskazanych w Ofercie Ramowej  OI. 
 

5. Promocja trwa od 16 grudnia 2021 roku i obowiązuje do 28 lutego 2022r. 
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§ 2 OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ 

 
 

1. Promocją objęte są poniższe Usługi: 

a) Transmisja Danych realizowana przy pomocy Kanałów Ethernet (dalej: „TD”) 

b) Kolokacja 

c) Dzierżawa Ciemnych Włókien i/lub 

d) Dzierżawa Kanalizacji Kablowej (patrz. § 2.3. ust. 1) 

na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji. 

 

2. W przypadku gdy jeden OSD korzysta już z Promocji celem świadczenia usług do danej 

szkoły w ramach OSE, OI zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia Promocji kolejnemu OSD, 

który planuje świadczyć usługi do tej samej szkoły. 

 

3. Warunkiem koniecznym i upoważniającym OSD do skorzystania z promocyjnej oferty 

handlowej dla Usług wykazanych w § 2 ust. 1 jest złożenie pisemnego oświadczenia o 

wykorzystaniu ww. Usług w celach wyłączenie związanych z przyłączeniem szkół lub jednostek 

edukacyjnych do OSE i nie wykorzystywaniem ich do innych celów. Wzór oświadczenia stanowi 

Złącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 
4. W przypadku, gdy pomimo złożenia przez OSD oświadczenia o którym mowa w § 2.3 

powyżej, OI stwierdzi że Zamówione przez OSD Usługi są wykorzystywane na cele niezwiązane  

z OSE, OSD bezwarunkowo będzie zobligowany do zawarcia aneksu do umowy zmieniającego 

opłatę za Usługi zgodnie z Cennikiem Ramowym OI i z zachowaniem okresu 

obowiązywania umowy. 

 
5. W sytuacji gdy OSD w czasie obowiązywania zawartej Umowy Szczegółowej zadeklaruje, iż 
Zamówione przez OSD Usługi wykorzystywane będą na cele niezwiązane z OSE, OSD 
bezwarunkowo będzie zobligowany do zawarcia aneksu do umowy zmieniającego opłatę za Usługi 
zgodnie z Cennikiem Ramowym OI i z zachowaniem okresu obowiązywania umowy. 

 

6. Podpisanie Umowy Szczegółowej poprzedzone jest złożeniem przez OSD Zapytania o Usługi, w 
którym wskaże nazwę, dane teleadresowe oraz RSPO szkoły lub szkół, której dotyczy dane zapytanie. 

 

7. Na podstawie otrzymanego Zapytania OI przedstawi Wstępne Warunki Techniczne, na podstawie 

których OSD opracuje i przedłoży do zatwierdzenia przez OI dokumentacje projektową. 

 
8. OSD fizyczne nawiązanie do sieci „Internet dla Mazowsza” wykona po podpisaniu Umowy 

Szczegółowej oraz na podstawie zatwierdzonego przez OI projektu wykonawczego, a po 

  zakończeniu   prac   przyłączeniowych   w   terminie 30  dni przedstawi dokumentację powykonawczą.
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9. Wszelkie prace wykonywane na infrastrukturze sieci „Internet dla Mazowsza” realizowane będą 
pod Nadzorem OI zgodnie z zasadami określonymi w Ofercie Ramowej. 

 
10. Okres obowiązywania Umów Szczegółowych zawartych w ramach niniejszej Promocji wynosi 60 
miesięcy, z możliwością przedłużenia na warunkach promocyjnych o ile Promocja nie zostanie 
odwołana. 

 

§ 2.1.TRANSMISJA DANYCH REALIZOWANA PRZY POMOCY KANAŁÓW 

ETHERNET („TD”) 
 

1. OI realizuje Usługi TD o symetrycznych przepływnościach 100 Mb/s pomiędzy węzłami  OI, lub 
Centrum LIM przy Al. Jerozolimskich 65/79, 00-697 Warszawa, w którym znajdują się urządzenia OI 
(LIM, piętro +1). W przypadku realizacji Usługi do Centrum LIM, wykonanie oraz utrzymanie 
łącznika do urządzeń OI jest po stronie OSD. 

 
2. OI każdą Zamówioną przez OSD Usługę TD będzie świadczył w oparciu o standard IEEE 
802.1ad (QinQ). 

 

3. Zwiększenie przepływności o 50Mb/s do danej szkoły następuje na wniosek OSD i nie wiąże 

się z opłatą jednorazową za zmianę parametru. 

 
4. Cennik obowiązujący dla TD w ramach Promocji: 

 

Lp. Usługa 
Opłata jednorazowa 

[PLN netto] 

Opłata abonamentowa 

[PLN netto / m-c] 

1. 100/100 Mbps 100,00 125,00 / 135,00* 

2. każde dodatkowe 

50/50 Mbps 
0,00 40,00 / 45,00* 

*w przypadku realizacji TD do LIM opłata abonamentowa wynosi 135,00 PLN netto / m-c, a opłata abonamentowa 
dla każdego dodatkowego 50Mbps wynosi 45,00 PLN netto / m-c. 

 
 

§ 2.2. DZIERŻAWA CIEMNYCH WŁÓKIEN 

 
1. W ramach oferty promocyjnej OSD może wydzierżawić jedno włókno światłowodowe (1J) na 
potrzeby podłączenia szkoły lub szkół do sieci OSE. 
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2. Dzierżawa Ciemnego Włókna w każdym przypadku realizowana jest na odcinku od węzła OI do 
istniejącego złącza. 

 

3. OI zobowiązuje się do świadczenia Usługi na zasadach i warunkach wskazanych w Ofercie 
Ramowej oraz Umowie Szczegółowej za wyłączeniem warunków cenowych. 

 

4. Cennik obowiązujący dla Dzierżawy Ciemnego Włókna w ramach Promocji: 
 

Lp. Usługa 
Opłata jednorazowa 

[PLN netto] 

Opłata abonamentowa 

[PLN netto /km / m-c] 

1. 1J 200,00 10,00 

 

 
§ 2.3. DZIERŻAWA KANALIZACJI KABLOWEJ 

 
1. Dzierżawa kanalizacji kablowej w ramach Promocji możliwa jest jedynie w przypadku gdy brak 
jest możliwości wydzierżawienia ciemnego włókna bezpośrednio do studni posadowionej najbliżej 
podłączanej szkoły w ramach OSE. Tym samym dzierżawie kanalizacji w ramach niniejszej oferty 
promocyjnej podlegają odcinki od najbliższej studni ze złączem w sąsiedztwie szkoły do studni 
posadowionej najbliżej szkoły lub jednostki edukacyjnej. 

 

2. W przypadku zlokalizowania szkoły pomiędzy najbliższymi  studniami i/lub zasobnikiem OI 

dopuszcza możliwość nabudowania na rurociąg kablowy studni kablowej na zasadach i warunkach 

przedstawionych przez OI. 

 

3. Cennik obowiązujący dla Dzierżawy Kanalizacji Kablowej w ramach Promocji: 
 

 

Lp. Usługa 
Opłata jednorazowa 

[PLN netto] 

Opłata abonamentowa 

[PLN netto /km/ m-c] 

1. Dzierżawa Kanalizacji 

Kablowej 10mm 
100,00 20,00 

 

 

§ 2.4. KOLOKACJA 

 
1. W celu nawiązania się do węzła OI, OSD zobowiązany jest do zainstalowania własnej przełącznicy 
w węźle OI, na której zakończy własny kabel światłowodowy. 

 
2. W ramach Promocji połączenie urządzeń dwóch OSD w węzłach OI na potrzeby związane   z 

realizacją Usług dla OSE jest niemożliwe. 
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3. Cennik obowiązujący dla Kolokacji w ramach Promocji: 
 

Lp. Usługa 
Opłata jednorazowa 

[PLN netto] 

Opłata abonamentowa 

[PLN netto / m-c] 

1. 1U 50,00 25,00 

 
 

§ 3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. OI zobowiązuje się do udostępnienia Usług w ramach Promocji na podstawie zawartych z OSD 
Umów Szczegółowych stanowiących załączniki do Oferty Ramowej. 

 

2. W kwestiach nieregulowanych w Regulaminie Promocji zastosowanie znajdują 

postanowienia Oferty Ramowej oraz przepisy Prawa Telekomunikacyjnego. 

 
3. Wprowadzenie zmian w Umowie Ramowej dotyczących usługi TD, Dzierżawy Ciemnych 
Włókien, Dzierżawy Kanalizacji czy Kolokacji nie stanowi zmiany warunków zawartych w 
Regulaminie Promocji. 

 
4. Regulamin Promocji oraz wzór Oferty Ramowej wraz Załącznikami są udostępnione na 

stronie www.idm.org lub w siedzibie OI. 



 

 

Niniejszym oświadczam, iż Usługi zamówione w ramach Promocji "Internet dla Szkół w ramach OSE" 

dotyczą podłączenia wyżej wskazanej szkoły lub jednostki edukacyjnej w ramach OSE i zostaną 

wykorzystane jedynie w celu świadczenia Usług tejże jednostce. 

 
 

 

 

 
(data i podpis) 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji "Internet dla Szkół w ramach OSE" 

 
Dane OSD Numer Umowy/ów 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie 

OSD 
 

 

 

Pełna nazwa Szkoły wraz z numerem RSPO 

 
 

Dane adresowe Szkoły 

której dotyczą zamówione Usługi <miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr domu> 

 
 

Rodzaj Usługi: 

 

Transmisja Danych 100Mb/s ☐ 

Dzierżawa Ciemnego Włókna 1J ☐ 

Dzierżawa Kanalizacji Kablowej ☐ 

Kolokacja 1U ☐ 

 
 

 
 

Województwo Mazowieckie z siedzibą w Warszawie /03-719/ przy ul. 
Jagiellońskiej 26, posiadającym numer REGON: 015528910, NIP: 
1132453940, które reprezentuje na podstawie pełnomocnictwa 
udzielonego na podstawie Uchwały Nr 1159/153/20 Zarządu 
Województwa Mazowieckiego z dnia 11 sierpnia 2020 r.: 

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. z siedzibą w Warszawie 

/00-236/ przy ul. Świętojerskiej 9, zarejestrowana w 

Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: 0000249823, NIP: 5213374690, kapitał 

zakładowy 60.000.000,00 zł 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
(pięczątka) 


