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PROGRAM AUTORYZACJI  

INTEGRATORÓW PLATFORMY ASIX (IPA) 
 
 

1. Integrator Platformy ASIX (IPA) 
 

1.1 Status Integratora Platformy ASIX może uzyskać podmiot gospodarczy – dostawca rozwiązań, który 
realizuje i sprzedaje profesjonalne rozwiązania SCADA dla klienta końcowego w oparciu o platformę 
programową ASIX. 
  

1.2 Dostępne są dwa poziomy statusu IPA: 
 
- status IPA, 
- status GOLD IPA. 

 
1.3 Status IPA uzyskuje podmiot gospodarczy, który: 

 
1.3.1 podpisze z ASKOM Sp. z o.o. umowę integratora tzw. Umowę IPA; umowa obowiązuje przez 12 miesięcy 

od daty jej podpisania i każdorazowo przedłuża się odpowiednio o kolejne 12 miesięcy, o ile nie 
zostanie wypowiedziana na piśmie z miesięcznym terminem wypowiedzenia z zastrzeżeniem jej 
postanowień, 
 

1.3.2 uiści roczną opłatę partnerską; wysokość opłaty jest zależna od poziomu statusu IPA.  
 
2. Kryteria kwalifikacji IPA/GOLD IPA 

 
2.1 Warunki ubiegania się o status IPA  

 
2.1.1 Wolumen zakupów netto produktów platformy ASIX w okresie 2 lat poprzedzających złożenie wniosku - 

powyżej 40 000,- PLN. 
 

2.1.2 Do wolumenu zakupów nie wlicza się: 
- opłat licencyjnych za licencje Stacji inżynierskich 
- opłat licencyjnych za dodatkowe biblioteki dla drajwerów platformy ASIX 
- opłat za implementacje drajwerów dodatkowych protokołów komunikacyjnych platformy ASIX 
- opłat za zabezpieczenia sprzętowe dla licencji ASIX 
- opłat za szkolenia z zakresu oprogramowania ASIX 
- opłat za świadczenie wsparcia technicznego dla oprogramowania ASIX  
 

2.1.3 Ukończenie przez co najmniej dwóch pracowników Kandydata na Integratora odpłatnego szkolenia 
organizowanego przez ASKOM z zakresu podstaw wizualizacji na platformie ASIX wg pełnego 4-
dniowego programu. 
 

2.1.4 Przedstawienie przez Kandydata na Integratora co najmniej dwóch referencji klienta finalnego 
potwierdzających samodzielne wykonanie i wdrożenie przez Kandydata aplikacji SCADA na platformie 
ASIX wraz z pisemnym oświadczeniem deklarującym samodzielne autorstwo aplikacji. 
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2.1.5 Udostępnienie do wglądu i oceny merytorycznej specjalistów ASKOM co najmniej dwóch, wykonanych 
samodzielnie przez Kandydata na Integratora, aplikacji na platformie ASIX dla klienta finalnego wraz z 
oświadczeniem w formie pisemnej deklarującym samodzielne autorstwo przedmiotowych aplikacji, 
przy czym przynajmniej jedna z tych aplikacji musi być w wykonana w konfiguracji wielostanowiskowej 
z wykorzystaniem wersji serwerowej oprogramowania ASIX. 

 
2.2 Dodatkowe warunki ubiegania się o status GOLD IPA 

 
2.2.1 Wolumen zakupów netto produktów ASIX w okresie 2 lat poprzedzających złożenie wniosku - powyżej 

100 000,- PLN. 
 
Do wolumenu zakupów nie wlicza się: 
- opłat licencyjnych za licencje Stacji inżynierskich 
- opłat licencyjnych za dodatkowe biblioteki dla drajwerów platformy ASIX 
- opłat za implementacje drajwerów dodatkowych protokołów komunikacyjnych platformy ASIX 
- opłat za zabezpieczenia sprzętowe dla licencji ASIX 
- opłat za szkolenia z zakresu oprogramowania ASIX 
- opłat za świadczenie wsparcia technicznego dla oprogramowania ASIX 
 

2.2.2 Ukończenie przez co najmniej trzech pracowników podmiotu ubiegającego się o status GOLD IPA 
odpłatnego szkolenia organizowanego przez ASKOM z zakresu podstaw wizualizacji na platformie ASIX 
wg pełnego 4-dniowego programu. 

 
2.2.3 Posiadanie od co najmniej 2 lat statusu IPA. 

 
2.3 Warunki przedłużenia statusu IPA 

 
2.3.1 Wolumen zakupów netto produktów ASIX : 
 

a) w okresie ostatnich 2 lat – powyżej 20 000,- PLN, bądź alternatywnie, 
 

b) w okresie ostatnich 3 lat – powyżej 30 000,- PLN, bądź alternatywnie, 
 

c) uiszczenie opłaty z tytułu rocznego członkostwa w PROGRAMIE IPA.  
 
2.3.4 Uczestnictwo w organizowanych przez ASKOM raz w roku nieodpłatnych warsztatach szkoleniowo-

informacyjnych zwanych Warsztatami IPA. Integrator ponosi koszty przejazdów i noclegów. 
 
2.3.5 Do wolumenu zakupów nie wlicza się: 

 
- opłat licencyjnych za licencje Stacji inżynierskich 
- opłat licencyjnych za dodatkowe biblioteki dla drajwerów platformy ASIX 
- opłat za implementacje drajwerów dodatkowych protokołów komunikacyjnych platformy ASIX 
- opłat za zabezpieczenia sprzętowe dla licencji ASIX 
- opłat za szkolenia z zakresu oprogramowania ASIX 
- opłat za świadczenie wsparcia technicznego dla oprogramowania ASIX 

 
2.4 Dodatkowe warunki przedłużenia statusu GOLD IPA: 

 
2.4.1 Wolumen zakupów netto produktów ASIX w okresie 2 lat – powyżej 100 000,- PLN. 
 
2.4.2 Do wolumenu zakupów nie wlicza się: 

 
- opłat licencyjnych za licencje Stacji inżynierskich 
- opłat licencyjnych za dodatkowe biblioteki dla drajwerów platformy ASIX 
- opłat za implementacje drajwerów dodatkowych protokołów komunikacyjnych platformy ASIX 
- opłat za zabezpieczenia sprzętowe dla licencji ASIX 
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- opłat za szkolenia z zakresu oprogramowania ASIX 
- opłat za świadczenie wsparcia technicznego dla oprogramowania ASIX 
 
 

 
3. Procedura kwalifikacyjna IPA/GOLD IPA 

 
3.1. Status IPA 

 
3.1.1  Kandydat przedkłada do ASKOM Sp. z o.o. pisemny wniosek wyrażający intencję przystąpienia do 

Programu IPA wg załączonego formularza. 
 

3.1.2. Wraz z wnioskiem o przystąpienie do Programu IPA Kandydat przedkłada: 
 

- kopie Certyfikatu/ów ukończenia przez pracowników Kandydata szkolenia  
z zakresu podstaw wizualizacji na platformie ASIX wg pełnego 4-dniowego programu, 
 

- referencje klientów finalnych (co najmniej dwie) potwierdzających samodzielne wykonanie i wdrożenie 
aplikacji SCADA na platformie ASIX wraz z pisemnym oświadczeniem deklarującym samodzielne 
autorstwo aplikacji, 
 

- do wglądu oraz oceny merytorycznej specjalistów ASKOM co najmniej dwie, przy czym przynajmniej 
jedną wielostanowiskową z wykorzystaniem serwera, wykonane samodzielnie przez Kandydata na 
Integratora, aplikacje dla klienta finalnego na platformie ASIX, wraz z pisemnym oświadczeniem 
deklarującym samodzielne autorstwo aplikacji. 

 
3.1.3 ASKOM weryfikuje spełnienie przez Kandydata wymagań wynikających z Programu IPA (wolumen 

zakupów, pracownicy z ukończonym szkoleniem, referencje, samodzielne aplikacje). 
 
3.1.4 Kandydat otrzymuje informację zwrotną potwierdzającą spełnienie bądź niespełnienie wymagań 

wynikających z Programu IPA oraz, w przypadku spełnienia wymagań, fakturę Proforma na potrzeby 
uiszczenia stosownej opłaty partnerskiej. 

 
 3.1.5 Po zaksięgowaniu opłaty partnerskiej Integrator otrzymuje Certyfikat Integratora Platformy ASIX 

(Certyfikat IPA) będący świadectwem wysokich kompetencji w zakresie realizacji systemów na 
platformie ASIX. Certyfikat jest ważny przez okres jednego roku.  

 
3.2 Status GOLD IPA 

 
3.2.1  Kandydat przedkłada do ASKOM Sp. z o.o. pisemny wniosek wyrażający intencję przystąpienia do 

programu GOLD IPA wg załączonego formularza. 
 

3.2.2. Wraz z wnioskiem o przystąpienie do Programu GOLD IPA Kandydat przedkłada kopie Certyfikatów 
ukończenia przez co najmniej 3 pracowników Kandydata szkolenia z zakresu podstaw wizualizacji na 
platformie ASIX wg pełnego 4-dniowego programu. 
 

3.2.3 ASKOM weryfikuje spełnienie przez Kandydata wymagań wynikających z Programu IPA (wolumen 
zakupów, pracownicy z ukończonym szkoleniem). 

 
3.2.4 Kandydat otrzymuje informację zwrotną potwierdzającą spełnienie bądź niespełnienie wymagań 

wynikających z Programu GOLD IPA oraz, w przypadku spełnienia wymagań, fakturę Proforma na 
potrzeby uiszczenia stosownej opłaty partnerskiej. 

 
 3.2.5 Po zaksięgowaniu opłaty partnerskiej Integrator otrzymuje Certyfikat Złotego Integratora Platformy 

ASIX (Certyfikat GOLD IPA) będący świadectwem najwyższych kompetencji w zakresie realizacji 
systemów na platformie ASIX. Certyfikat jest ważny przez okres jednego roku.  
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3.3 Przedłużenie statusu IPA/GOLD IPA 
 

3.3.1 W terminie 30 dni przed datą upływu ważności Certyfikatu IPA Integrator otrzymuje z ASKOM 
przypomnienie o konieczności przedłużenia statusu IPA/GOLD IPA. 
 

3.3.2 Kandydat przedkłada do ASKOM aktualny wykaz swoich pracowników z ukończonym szkoleniem z 
zakresu podstaw wizualizacji na platformie ASIX wg pełnego 4-dniowego programu. 
 

3.3.3 ASKOM weryfikuje spełnienie przez Kandydata wymagań wynikających z Programu IPA (wolumen 
zakupów, uczestnictwo w warsztatach, pracownicy z ukończonym szkoleniem). 

 
3.3.4 Kandydat otrzymuje informację zwrotną potwierdzającą spełnienie, bądź niespełnienie wymagań 

wynikających z Programu IPA oraz, w przypadku spełnienia wymagań, fakturę Proforma na potrzeby 
uiszczenia stosownej opłaty partnerskiej. 

 
 3.3.5 Po zaksięgowaniu opłaty partnerskiej Integrator otrzymuje Certyfikat Integratora Platformy ASIX 

(Certyfikat IPA) na kolejny rok. 
 
  

4. Świadczenia ASKOM na rzecz IPA/GOLD IPA 
 

4.1 Zakup produktów platformy ASIX z aktualnego cennika dla celów dalszej odsprzedaży, wraz z własnym 
rozwiązaniem Integratora (aplikacją SCADA), na preferencyjnych warunkach, zgodnie z obowiązującą  
tabelą rabatów dla IPA; system rabatów nie obejmuje: 

 
- opłat licencyjnych za licencje Stacji inżynierskich, 
- opłat licencyjnych za dodatkowe biblioteki dla drajwerów platformy ASIX, 
- opłat za implementacje drajwerów dodatkowych protokołów komunikacyjnych platformy ASIX, 
- opłat za zabezpieczenia sprzętowe dla licencji ASIX, 
- opłat za szkolenia z zakresu oprogramowania ASIX, 
- opłat za świadczenie wsparcia technicznego dla oprogramowania ASIX. 

 
4.2 Możliwość negocjowania jednorazowych upustów specjalnych przy zamówieniach o znacznej wartości. 
 
4.3 Rabaty za szkolenia pracowników Integratora IPA. 
 
4.4 Odroczony termin płatności. 
 
4.5 Dostępny w ramach rocznej opłaty partnerskiej UPGRADE wersji (VUPG) wszystkich zarejestrowanych na 

danego Integratora IPA licencji Stacji inżynierskich do najnowszej wersji dystrybucyjnej. 
 
4.6 Dostępny w ramach rocznej opłaty partnerskiej roczny pakiet godzin wsparcia technicznego przy realizacji 

projektów dla wszystkich zarejestrowanych licencji użytkownika końcowego; wsparcie może być 
telefoniczne, e-mailowe, internetowe lub osobiste w siedzibie ASKOM, udzielane przez doświadczonych 
projektantów systemów wizualizacji i automatyki oraz programistów platformy ASIX w godzinach 8:00 – 
16:00 w dni robocze. 

 
4.7 Dostęp do CENNIKA, know-how tworzenia aplikacji na platformie ASIX oraz informacji o kierunkach 

rozwoju oprogramowania na dedykowanej dla IPA witrynie internetowej www.asix.com.pl. 
 

4.8 Bezpłatne wsparcie marketingowe przy ofertowaniu złożonych rozwiązań. 
 

4.9 Bezpłatny dostęp do Newsletter’a ASIX.  
 
4.10 Bezpłatny dostęp do materiałów reklamowo-informacyjnych przekazywanych w postaci elektronicznej; w 

odniesieniu do materiałów drukowanych lub na CD - po kosztach reprodukcji. 
 

http://www.asix.com.pl/
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5. Wymagania wobec IPA 

 
5.1 Zachowanie jak najdalej idącej staranności i profesjonalizmu przy projektowaniu i wdrażaniu aplikacji na 

platformie ASIX. 
 
5.2 Stałe podnoszenie umiejętności w zakresie platformy ASIX, w tym poprzez obowiązkowe uczestnictwo w 

dorocznych Warsztatach IPA.  
 

5.3 Składanie zamówień na produkty platformy ASIX zgodnie z zasadami realizacji zamówień. 
 

5.4 Terminowe regulowanie płatności za zakupione produkty/usługi; nieterminowe regulowanie wymagalnej 
faktury będzie skutkowało wstrzymaniem realizacji kolejnych zamówień do czasu uregulowania 
wymagalnych należności.  

 
5.5 Publikowanie na swojej witrynie informacji o statusie IPA wg ustalonego przez ASKOM formatu. 

 
5.6 Przesyłanie do ASKOM not aplikacyjnych sporządzonych wg dostarczonego wzorca celem opublikowania 

na witrynie www.asix.com.pl. 
 

5.7 Prowadzenie w miarę swoich możliwości reklamy na rzecz produktów platformy ASIX i jej promowanie u 
swoich klientów w oparciu o wytyczne ASKOM w tym zakresie. 

 
5.8 Obowiązkowe informowanie ASKOM o wiadomych sobie przypadkach naruszania zasad uczciwej 

konkurencji oraz praw ochrony dóbr intelektualnych.   
 
5.9 Udostępnianie na prośbę ASKOM swoich referencji w zakresie aplikacji na platformie ASIX, które to 

referencje ASKOM umieści w liście referencyjnej ASIX; dla udostępnionej referencji dopuszczalne jest 
ukrycie nazwy klienta końcowego lub zastrzeżenie jej wykorzystania wyłącznie dla celów wewnętrznych 
ASKOM. 

 
5.10 Lojalność wobec ASKOM w stosunkach z klientem finalnym: Integrator upowszechnia pozytywną opinię o 

firmie ASKOM i angażuje się w promowanie produktów platformy ASIX u klientów. 
 
5.11 Serwis posprzedażowy: w zakresie dostarczonych i wdrożonych rozwiązań Integrator IPA oferuje i świadczy 

na rzecz swojego klienta finalnego rzetelne usługi wsparcia posprzedażowego i powdrożeniowego. 
 
 
 
 
 

 
6. Formularze: 

 
6.1 WNIOSEK o przystąpienie do PROGRAMU IPA / GOLD IPA - WZÓR 
6.2 OŚWIADCZENIE do referencji – WZÓR 
6.3 OŚWIADCZENIE do aplikacji – WZÓR 
6.4 CERTYFIKAT ukończenia szkolenia ASIX - WZÓR 
6.5 CERTYFIKAT IPA – WZÓR 
6.6 CERTYFIKAT GOLD IPA – WZÓR 
6.7 LOGO ASIX IPA – WZORY do WYBORU 

 
 

 
 
  

http://www.asix.com.pl/
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ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ 
Zamówienia należy składać w formie elektronicznej na adres ASKOM: asix_zamówienia@askom.pl 
Zamówienie musi zawierać pełną nazwę Zamawiającego, adres, nr identyfikacji podatkowej NIP, pełne dane 
kontaktowe osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego oraz, jeśli faktura ma 
mieć postać elektroniczną, stosowne oświadczenie o akceptacji wystawiania i przesyłania faktur w formie 
elektronicznej przez ASKOM Sp. z o.o. wg wzoru:  

 Akceptujemy wystawianie i przesyłanie przez ASKOM Sp. z o.o. e-Faktur w formacie .pdf z adresu 
esprzedaz@askom.pl na nasz adres e-mail: ………………..  zgodnie z art. 2 pkt 31) i 32) oraz art. 106g ust.1 oraz 
106n ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług.  

Warunki płatności: przelewem na konto: 
  ASKOM Sp. z o.o.,  Gliwice, ul. Józefa Sowińskiego 13 
  Bank PKO SA o/ Gliwice 94124013431111000023375352 
  w terminach: 
  IPA              – 21 dni 
  GOLD IPA   – 60 dni 

    Za datę uregulowania płatności przyjmuje się datę uznania rachunku ASKOM. 
REALIZACJA: w terminie 7 dni od daty otrzymania zamówienia na koszt dostawcy za pośrednictwem poczty 
kurierskiej. 

Informacje techniczne 
e-mail: support@askom.pl 
e-mail: asix@askom.pl  

+48 32 30 18 141 
+48 32 30 18 152  

Informacje handlowe 
 
e-mail: asixIH@askom.pl 

+48 32 30 18 198 
+48 32 30 18 180 

Szkolenia e-mail: asixSZ@askom.pl  +48 32 30 18 220 

SYSTEM UPUSTÓW DLA IPA 
Wysokość upustów jest określana na podstawie sumarycznego obrotu netto uzyskiwanego przez IPA w 
okresie 12 poprzedzających miesięcy zgodnie z poniższym zestawieniem: 

    do      20.000,- zł   20% 
od 20.001,- zł   do      50.000,- zł   25% 
od 50.001,- zł  do      75.000,- zł   30% 
powyżej                   75.000, -zł   35% 

UWAGA: System rabatów nie obejmuje zakupów: 
- licencji Stacji inżynierskich 
- dodatkowych bibliotek dla drajwerów platformy ASIX 
- implementacji drajwerów dodatkowych protokołów komunikacyjnych platformy ASIX 
- zabezpieczeń sprzętowych dla licencji ASIX 
- szkoleń z zakresu oprogramowania ASIX 
- świadczenia wsparcia technicznego dla oprogramowania ASIX 

DODATKOWO:           upust SPECJALNY z tytułu wymiany konkurencyjnego SCADA -15% 
SZKOLENIA:              IPA – 20%     
                                    GOLD IPA – 30%     
ROCZNE OPŁATY PARTNERSKIE i PAKIETY WSPARCIA 

Roczną opłatę partnerską należy uiścić każdorazowo na wezwanie ASKOM, na podstawie przesłanej drogą 
elektroniczną faktury Proforma, przelewem,  w terminie 14 dni, na konto: 

   ASKOM Sp. z o.o.,  Gliwice, ul. Józefa Sowińskiego 13 
                             Bank PKO SA o/ Gliwice 94124013431111000023375352 

   Wniesienie opłaty partnerskiej zostanie potwierdzone przez ASKOM wystawieniem faktury VAT 

Wysokość netto rocznej opłaty partnerskiej: Ilość godzin przysługującego wsparcia 

IPA 
GOLD IPA 

200,00 PLN 
200,00 PLN 

15 GODZ. 
30 GODZ. 

Wysokość netto rocznej opłaty z tytułu utrzymania statusu IPA bez wymaganego wolumenu obrotów: 

IPA 1 000,00 PLN 

 

mailto:asix_zam%C3%B3wienia@askom.pl
mailto:esprzedaz@askom.pl
mailto:support@askom.pl
mailto:asix@askom.pl
mailto:asixIH@askom.pl
mailto:asixSZ@askom.pl
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……………………………………………………………………………, dnia ………………....….. 
Nazwa Firmy: 
Adres: 
tel.: 
fax: 
mailto: 

WNIOSEK o przystąpienie do ……………………………………………….. 

Niniejszym zgłaszamy chęć przystąpienia do PROGRAMU AUTORYZACJI INTEGRATORÓW PLATFORMY ASIX 
(PROGRAM IPA) i wnioskujemy o nadanie nam statusu …………………… 

Oświadczamy, że spełniamy wszystkie wymagania PROGRAMU IPA niezbędne do uzyskania statusu …………….., 
w szczególności wolumen naszych zakupów netto produktów platformy ASIX w ASKOM 
Sp. z o.o. w okresie poprzedzających 2 lat jest wyższy niż …………………….. 

Oświadczamy, że następujący pracownicy zatrudnieni w …………………………………………………………. 
ukończyli prowadzone przez ASKOM Sp. z o.o. szkolenie z zakresu podstaw wizualizacji na platformie ASIX wg 
pełnego 4-dniowego programu: 

1. 
2. 
3. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Pieczęć firmy 
Pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentacji 

Załączniki: 

1. Certyfikat ukończenia szkolenia ASIX …………………………………………………..………………..              – kopia 
2. Certyfikat ukończenia szkolenia ASIX ………………………………………………..…………………...             – kopia 
3. Certyfikat ukończenia szkolenia ASIX ………………………………………………..…………………...             – kopia 
4. OŚWIADCZENIE do referencji
5. OŚWIADCZENIE do aplikacji

--------------------------------------------- 
UWAGA: Po wypełnieniu formularz należy wydrukować i opatrzyć pieczęcią firmy oraz pieczęcią i podpisem osoby 
upoważnionej do reprezentowania firmy ubiegającej się o przystąpienie do Programu IPA, a następnie skan dokumentu 
przesłać na adres firmy ASKOM: biuro@askom.pl. 

mailto:biuro@askom.pl


 

ASKOM Sp. z o.o. 
44-100 GLIWICE  
ul. Józefa Sowińskiego 13  
tel. (32) 30 18 100  
fax (32) 30 18 101 
e-mail: biuro@askom.pl 
www.askom.pl 

Sąd Rejonowy w Gliwicach 
KRS 0000125971 
Regon 271864348 
Nr Rej. BDO 000005458 
Zarząd 
Bank PKO S.A. O/Gliwice 

Wydz.X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
NIP 648-00-11-359  
Kapitał Spółki 158 000,- PLN  
Marian KONSEK    Marcin GĄSIOR 
94124013431111000023375352 

 
Nr rejestr. cert. AC090 100/1329/1919/2015 

      

 
 

 

 
 

……………………………………………………………………………, dnia ………………....….. 
 

Nazwa Firmy: 
Adres: 
tel.: 
fax: 
mailto: 
 
 

OŚWIADCZENIE do referencji 
 

W związku z ubieganiem się o przystąpienie do PROGRAMU IPA niniejszym oświadczamy, że przedstawione przez nas 
referencje klientów finalnych potwierdzających wdrożenia na ich instalacjach aplikacji SCADA na platformie ASIX 
dotyczą aplikacji wykonanych wyłącznie i samodzielnie przez nas i nie są jedynie modernizacją lub rozbudową 
aplikacji wykonanych i uruchomionych przez innych integratorów.  

 
Wykaz referencji: 
 
1. 
2. 
3. 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Pieczęć firmy 
Pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentacji 
 
 
 
 

Załączniki: 
 

1. 
2. 
 . 
 . 
 . 

 
 
 

--------------------------------------------- 
UWAGA: Po wypełnieniu formularz należy wydrukować i opatrzyć pieczęcią firmy oraz pieczęcią i podpisem osoby 
upoważnionej do reprezentacji firmy ubiegającej się o przystąpienie do Programu IPA, a następnie skan dokumentu przesłać 
na adres firmy ASKOM: biuro@askom.pl. 

mailto:biuro@askom.pl


 

ASKOM Sp. z o.o. 
44-100 GLIWICE  
ul. Józefa Sowińskiego 13  
tel. (32) 30 18 100  
fax (32) 30 18 101 
e-mail: biuro@askom.pl 
www.askom.pl 

Sąd Rejonowy w Gliwicach 
KRS 0000125971 
Regon 271864348 
Nr Rej. BDO 000005458 
Zarząd 
Bank PKO S.A. O/Gliwice 

Wydz.X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
NIP 648-00-11-359  
Kapitał Spółki 158 000,- PLN  
Marian KONSEK    Marcin GĄSIOR 
94124013431111000023375352 

 
Nr rejestr. cert. AC090 100/1329/1919/2015 

     

 
 

 

 
……………………………………………………………………………, dnia ………………....….. 

 
Nazwa Firmy: 
Adres: 
tel.: 
fax: 
mailto: 
 
 

OŚWIADCZENIE do aplikacji 
 

W związku z ubieganiem się o przystąpienie do PROGRAMU IPA niniejszym oświadczamy, że udostępnione 
przez nas do wglądu i oceny merytorycznej specjalistów ASKOM a wdrożone na instalacjach klienta finalnego 
aplikacje SCADA na platformie ASIX są aplikacjami wykonanymi wyłącznie i samodzielnie przez nas i nie są 
jedynie modernizacją lub rozbudową aplikacji wykonanych i uruchomionych przez innych integratorów.  

 
Wykaz aplikacji: 
 
1. 
2. 
3. 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Pieczęć firmy 
Pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentacji 
 
 
 
 

Załączniki: 
 

1. 
2. 
 . 
 . 
 . 
 

 
 
 

--------------------------------------------- 
UWAGA: Po wypełnieniu formularz należy wydrukować i opatrzyć pieczęcią firmy oraz pieczęcią i podpisem osoby 
upoważnionej do reprezentacji firmy ubiegającej się o przystąpienie do Programu IPA, a następnie skan dokumentu przesłać 
na adres firmy ASKOM: biuro@askom.pl. 

mailto:biuro@askom.pl
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Nazwa Firmy 
Adres firmy 

Certyfikat ważny do dd.mm.rrrr 

Gliwice, miesiąc rrrr 

będący świadectwem wysokich kompetencji 
w zakresie realizacji systemów SCADA  

na platformie ASIX. 

POSIADA STATUS 
INTEGRATORA PLATFORMY ASIX (IPA) 



 

Nazwa Firmy 
Adres firmy 

Certyfikat ważny do dd.mm.rrrr 

Gliwice, miesiąc rrrr 

będący świadectwem najwyższych kompetencji 
w zakresie realizacji systemów SCADA 

na platformie ASIX. 

POSIADA STATUS 
INTEGRATORA PLATFORMY ASIX (IPA) 



 

ASKOM Sp. z o.o. 
44-100 GLIWICE  
ul. Józefa Sowińskiego 13  
tel. (32) 30 18 100  
fax (32) 30 18 101 
e-mail: biuro@askom.pl 
www.askom.pl 

Sąd Rejonowy w Gliwicach 
KRS 0000125971 
Regon 271864348 
Nr Rej. BDO 000005458 
Zarząd 
Bank PKO S.A. O/Gliwice 

Wydz.X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
NIP 648-00-11-359  
Kapitał Spółki 158 000,- PLN  
Marian KONSEK    Marcin GĄSIOR 
94124013431111000023375352 

 
Nr rejestr. cert. AC090 100/1329/1919/2015 

     

 
 

 

 
 

 
Logo INTEGRATORA PLATFORMY ASIX (IPA) do wyboru: 

 
 
 
 
 
 

             
 

        
 

        
 

        
 
 
 
 
 

--------------------------------------------- 
UWAGA: Logo w kilku wariantach dostępne na stronie www.asix.com.pl. 

http://www.asix.com.pl/
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