
Szyfrowanie dokumentacji ofertowej: 

1. W celu zaszyfrowania jednego lub wielu plików należy użyć programu 7-zip dostępnego pod 
adresem: https://www.7-zip.org/download.html.  

2. Powyższy program powinien zostać zainstalowany i uruchomiony. 
3. W programie należy odnaleźć katalog w którym 

zapisany(e) został(y) plik(i). Katalog powinien mieć 
nazwę w formacie: nazwa oferty – nazwa firmy 
(w przypadku długich nazw, dopuszcza się ich 
skrócenie) 
 
 

4. Po zaznaczeniu katalogu należy kliknąć 
przycisk Dodaj, który wywoła menu opcji.  
Należy ustawić opcje jak na załączonym 
obrazku, zwracając uwagę na poniższe 
opcje: 
Format archiwum: 7z 
Stopień kompresji: Normalna 
 
Wprowadzić hasło: W celu zabezpieczenia 
należy wprowadzić hasło minimum 15 
znakowe, oraz powtórzyć w celu 
weryfikacji. W celu uniknięcia błędów przy 
wprowadzaniu hasła można posłużyć się 
opcję „Pokaż hasło”, która na czas 
wprowadzania hasła pokaże je w formie 
czytelnej. 
Metoda szyfrowania: AES-256 
Należy również zaszyfrować nazwy plików klikając checkbox obok komunikatu: Zaszyfruj 
nazwy plików. 
Po weryfikacji ustawień należy kliknąć przycisk OK, po którym nastąpi spakowanie katalogu z 
ofertą. 

5. W oknie programu, obok katalogu z ofertą pojawi się 
plik o tej samej nazwie gotowy do przesłania.  
 
 
 

6. Przed wysyłką zaleca się przetestowanie 
rozpakowania pliku w celu uniknięcia problemów 
z np. błędnym hasłem. W tym celu, w programie, 
klikamy dwukrotnie na spakowany plik, co 
spowoduje wywołanie okna wprowadzenia hasła, 
w którym wprowadzamy hasło (aby uniknąć 
pomyłek można skorzystać z opcji „pokaż hasło”), 
a następnie klikamy OK.  
 
 



Jeśli hasło zostanie wprowadzone błędnie ukaże się 
odpowiedni komunikat informujący o błędzie. 
 
 
 
 
W przypadku sukcesu powinien 
ukazać się nam tylko katalog z 
ofertą, który możemy rozpakować 
zaznaczając go, a następnie 
klikając „Wypakuj”. W nowym 
oknie możemy wskazać gdzie plik 
ma zostać rozpakowany, np. 
dopisując „test” na końcu ścieżki i 
klikając OK, co spowoduje 
rozpakowanie w wymienione 
miejsce. 

7. Przygotowany i zweryfikowany 
dokument może zostać podpisany podpisem kwalifikowanym (w celu wykonania podpisu 
należy sugerować się oprogramowaniem wystawcy podpisu), a następnie wysłany drogą 
mailową. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


