
Zamówienie pakietu       
<<MULTIEDU BHP>>

                  

 

Konto bankowe:          
 PEKAO S.A.   

            95 1240 6247 1111 0000 4975 9963  

 

Oświadczam, że podane dane zgodne są z moim dowodem osobistym (paszportem) oraz, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danyc

 

osobowych – wyłącznie do użytku wewnętrznego Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego (zgodnie z Ustawą

 

z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U 97 Nr 133 poz. 883 z późn. zmian.)  
    

     

  
          

podpisz i wyślij  na fax:+48-22-623-36-93

     lub jako załacznik na e-mail: jalic@ciop.pl

         lub pocztą na adres: CE CIOP-PIB 
        ul. Czerniakowska 16, 01-701 Warszawa            

z dopiskiem: "Centrum Edukacyjne"

                                                        Osoba upoważniona .....................................

            (podpis)
na 

fax:+48-22-623-36-93 

JAL-2011

Nazwa i adres (z kodem pocztowym)  Instytucji / Firmy 

  

 Numer NIP  

            

  

            

   

           

    

          

     

         

      

        

       

       

        

      

         

     

          

    

           

   

            

  

                                                         

  Imię i nazwisko zamawiającego  

Telefon  

e-mail  

 

6. 6. 6. 

 I. Pakiet edukacyjny 1 komplet – 19 modułów - 1750 zł +5%VAT

 -

                         –  plus klucz zabezpieczający-123 zł +5%VAT

    –  plus koszty wysyłki z 5% VAT

liczba kompletów

 Zamawiam

  II.  następujące moduły o numerach : ....................................................................................................                                                

                                –  plus klucz zabezpieczający-123 zł +5%VAT
            – 115 zł /moduł +5%VAT

                         –  plus koszty wysyłki z 5% VAT   

        (Uwaga: jeden klucz zabezpieczający niezależnie od ilości modułów)     

 

 

                     

 Sposób płatności:

- przedpłata na  podstawie zamówieni         

- przedpłata na podstawie faktury pro forma     

Zamówienie <<MULTIEDU BHP>>
        dla Firmy/ Osoby prywatnej

 

 
Upoważniamy Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy do wystawienia faktury 

VAT bez naszego podpisu. 

 

Oświadczam, że podane dane zgodne są z moim dowodem osobistym (paszportem) oraz, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych – wyłącznie do użytku wewnętrznego Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego (zgodnie z Ustawą 

z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U 97 Nr 133 poz. 883 z późn. zmian.) 

 
    

     

                 

                            

 
 

 lub

i wyślij  na fax:+48-22-623-36-93 :

JAL-2011

 1. Nazwa i adres (z kodem pocztowym)  Instytucji / Firmy 

  

 2. Numer NIP                 

 3.                                                                                                                                                                                                                                    Imię i nazwisko zamawiającego  

 4. Telefon                 

 5. e-mail                 

 
6. 6. 6. 

 6. Pełny pakiet 1 komplet – (20 modułów + 1 DVD z filmami) - 1830 zł -brutto 

                         – klucz zabezpieczający-123 zł - brutto
kompletów

 Zmawiam

: klucz zabezpieczający - nieodłączna część programu 

 

 

                     

 

 7. Wybierz wybrany przez Ciebie sposób płatności:

−	 Płatne przelewem po otrzymaniu faktury VAT 

−	

Odbiór przesyłki za zaliczeniem pocztowym 
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