
 

 

 

Informacja prasowa   

    

Warszawa, 28 grudnia 2012 r.

 

Polkomtel złożył kolejne zamówienie na usługi transmisji danych  

w Mobyland z Grupy Midas 

 

Mobyland, spółka telekomunikacyjna z Grupy NFI Midas, przyjęła zamówienie na usługi 

transmisji danych od Polkomtela. Wartość zamówienia na transmisję danych o wielkości 

22 mln GB wynosi 145.305.600 zł netto. 

 

„To drugie zamówienie na transmisję danych, które otrzymaliśmy od operatora sieci Plus. 

Pierwsze opiewało na 11 mln GB” – przypomniał Krzysztof Adaszewski, Prezes Zarządu NFI 

Midas. Mobyland świadczy usługi Polkomtelowi na podstawie 5-letniej umowy zawartej 

w marcu 2012 r. Wartość umowy jest definiowana na podstawie odrębnych zamówień. 

 

W ramach umowy Mobyland zapewnia dostęp do usługi bezprzewodowej transmisji danych, 

realizowanej w Paśmie 1800 oraz Paśmie 900 w technologii LTE lub HSPA+. Wykorzystuje do 

tego celu sieć opartą o częstotliwości własne oraz innych spółek z Grupy Midas: Centernetu 

oraz Aero2. 

 

Mobyland i Polkomtel uzgodniły, że wobec znacznie wcześniejszego złożenia zamówienia 

przez operatora sieci Plus, cena za każdy MB objęty zamówieniem wyniesie 0,00645 zł netto, 

czyli będzie niższa od przyjętej w pierwszym zamówieniu (0,00925 zł za 1MB). Rozliczenie 

nowego oraz nieopłaconej dotąd części poprzedniego zamówienia zostanie dokonane wobec 

przyjętego harmonogramu: 

 kwota 16.952.320 zł netto zostanie zapłacona w 2 równych ratach za listopad 
i grudzień 2012 r., 

 kwota 113.590.245,59 zł netto zostanie zapłacona w 23 równych miesięcznych ratach 
za każdy miesiąc w okresie od stycznia 2013 r. do listopada 2014 r., 

 kwota 23.693.742,12 zł netto, stanowiąca jednorazową płatność końcową za Zamówienia, 
zostanie zapłacona za grudzień 2014 r. 

 
W związku z tym łączna wartość obu zamówień dokonanych przez Polkomtel wyniesie 
222.045.587 zł. 
 



 

 

Informacje o firmie: 
Obecna na GPW od 1997 r. Spółka NFI Midas S.A. tworzy polską grupę telekomunikacyjną 
kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. W skład Grupy Kapitałowej NFI Midas S.A. 
wchodzą m.in. spółki CenterNet S.A., Mobyland Sp. z o.o. oraz przejęta w grudniu 2011 roku 
spółka Aero 2 Sp. z o.o. Głównym obszarem aktywności Grupy jest budowa ogólnopolskiej 
sieci telekomunikacyjnej, w technologiach HSPA+ oraz LTE, dzięki której Grupa może 
realizować hurtową sprzedaż usług dostępu do Internetu do operatorów detalicznych 
posiadających duże bazy klientów. 
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