INSTRUKCJA
Dotycząca prolongaty ważności konta w CBKD
UWAGA: WSZYSTKIE DOKUMENTY WYMAGANE PODCZAS
PROLONGATY WAŻNOŚCI KONTA SĄ PRZESYŁANE DO POLSKIEJ
GRUPY GÓRNICZEJ S.A. ELEKTRONICZNIE ZA POMOCĄ
APLIKACJI LDO PORTALU DOSTAWCY
Opcja „Prolongata konta” dostępna jest tylko po zalogowaniu.
UWAGA: Dostawca loguje się do systemu na login, jaki został nadany i przekazany
Dostawcy w Informacji o zakwalifikowaniu Dostawcy do Centralnej Bazy Kwalifikowanych
Dostawców (tj. login o składni D- 00000-00).
Po zalogowaniu ma dostęp jedynie do zakładki „Prolongata konta”:
W zakładce dostawca ma możliwość wyboru dwóch opcji:

Prolongata konta
Prolongata konta

Bez zmiany danych
Modyfikacja danych

„Bez zmiany danych” – należy wybrać jeżeli dane nie uległy zmianie
Klikamy Oświadczenie dostawcy nr 2. Podpisany druk zapisujemy w formacie PDF na swoim
komputerze.
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Następnie wybieramy Załącz dokument.

Po załączeniu dokumentów klikamy Prześlij

Prolongata konta

Modyfikacja danych

Jeżeli dane uległy zmianie , Dostawca wybiera opcję Prolongata konta_Modyfikacja danych.

Po wyborze opcji „Modyfikacja danych” pojawi się okno formularza zgłoszeniowego
dostawcy z jego aktualnymi danymi.
Formularz ten w tym wypadku będzie nosił nazwę Prolongata – modyfikacja danych
System dopuszcza edycję wszystkich danych oprócz numeru NIP.
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Po dokonaniu edycji należy kliknąć przycisk Zatwierdź.

Istnieje możliwość cofnięcia wprowadzonych zmian i powrotu do poprzednich wartości za
pomocą przycisku Wyczyść wprowadzone zmiany.
Po kliknięciu zatwierdź przechodzimy do okna Prolongata konta, gdzie kolejno wykonujemy
następujące kroki:
Wydrukuj Oświadczenie dostawcy wzór nr1. Drukujemy. Podpisany druk zapisujemy w
formacie pdf na swoim komputerze.
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Wydrukuj formularz. Drukujemy. Podpisany druk zapisujemy w formacie pdf na swoim
komputerze.

Załącz dokumenty

Na Liście wymaganych dokumentów system pokazuje dokumenty przesłane już wcześniej
o statusie Zatwierdzony. UWAGA: tylko jeżeli rejestracja przebiegła w wersji z dołączaniem
dokumentów w portalu LDO.
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W przypadku dostawcy, który rejestrował się na starych zasadach pojawi się okno, gdzie
należy dołączyć i przesłać wszystkie wymagane dokumenty.
•
•
•
•
•

Dokument KRS, lub Wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej.
Oświadczenie dostawcy wzór nr 1.
Dokument NIP (jeśli KRS nie posiada NIP-u i pole zostało niezaznaczone).
Dokument REGON (jeśli KRS nie posiada REGON-u i pole zostało
niezaznaczone).
Formularz rejestracyjny.

Dokumenty dowiązane podczas modyfikacji danych otrzymują status Nowy.
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Po załączeniu wszystkich dokumentów należy kliknąć przycisk Prześlij.
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