FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres: zgloszenie@eurokadry.pl
Formularz prosimy wypełniać drukowanymi literami.
Temat szkolenia:
Miejsce szkolenia:

Data szkolenia:

Pełna nazwa firmy:

Cena szkolenia:

NIP:

Ulica, kod, miejscowość:
Osoba kontaktowa:

Tel.:

E-mail do wysłania faktury elektronicznej:

e-mail:
Czy wysłać fakturę w formie drukowanej?
TAK

/

NIE

Dane do faktury: Proszę wypełnić, jeśli inne niż powyżej.
Pełna nazwa:

NIP:

Ulica, kod, miejscowość:

Imię i nazwisko uczestnika szkolenia: Wydział

E-mail uczestnika:

Cena netto

1.
2.
3.
Łącznie netto:
Prosimy zaznaczyć w celu zwolnienia z podatku VAT*
Oświadczamy, że przedmiotem zamówienia są usługi kształcenia mające na celu uzyskanie
lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych przez uczestników szkolenia, finansowane w
co najmniej 70% ze środków publicznych - sprzedaż zwolniona z VAT*

VAT-23%

VAT – ZW

Łącznie cena brutto:
*zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29c ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług [tekst jedn.
dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.] lub par.13 ust. 1 pkt 20 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4.04.2011
r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług [Dz. U. z 2011 r. nr 73, poz. 392 ze
zm.]
Należność za uczestnictwo w szkoleniu w wysokości ...........................PLN zostanie przelana na Państwa konto:
BRE BANK _ mBank 98 1140 2004 0000 3302 3056 8034 po otrzymaniu potwierdzenia udziału
w szkoleniu (5 dni przed rozpoczęciem szkolenia).
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu, przyjmowana jest wyłącznie w formie pisemnej w terminie do 5 dni roboczych
przed rozpoczęciem szkolenia. Jeśli nastąpi to później niż 5 dni roboczych przed szkoleniem lub zgłoszona osoba nie
przybędzie na szkolenie, pobieramy opłatę za udział w szkoleniu. Zgadzam się na wystawienie faktury VAT przez
wykonawcę usługi bez podpisu odbiorcy. Potwierdzam znajomość i akceptuję warunki udziału w szkoleniu.
Uczestnicy szkolenia wyrażają zgodę na wykorzystanie danych osobowych tylko i wyłącznie w celach organizacyjnych
dotyczących szkolenia oraz powiadamiania o następnych spotkaniach.
ODWOŁANIE SZKOLENIA:
Wykonawca zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia z przyczyn od nas niezależnych. W przypadku odwołania
szkolenia zwracamy uczestnikom koszty uczestnictwa w szkoleniu.

..............................................................
data i podpis osoby upoważnionej

...........................................................
pieczęć firmowa

ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa, tel.: (22) 811 12 22, fax. (22) 811-36-74
www.eurokadry.com.pl, e-mail: info@eurokadry.pl

……………………………………
(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa Zamawiającego:……………………………………………………………….
Adres Zamawiającego:………………………………………………………………..
Numer telefonu:………………………………………………………………………
Numer fax: …………………………………………………………………………..
e-mail: ……………………………………………………………………………….

Oświadczam, że przedmiotem zamówienia z dnia…………………………………………. są usługi kształcenia mające na
celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych przez uczestników szkolenia, finansowane w
co najmniej 70% ze środków publicznych - sprzedaż zwolniona z VAT (zwolnienie na podstawie art. 43 ust.
1 pkt 29c ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług [tekst jedn. dz. U. z 2011 r. nr 177,
poz. 1054 ze zm.] lub par.13 ust. 1 pkt 20 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4.04.2011 r. w sprawie
wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług [Dz. U. z 2011 r. nr 73, poz. 392 ze
zm.])

…………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń
woli w imieniu Zamawiającego)

ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa, tel.: (22) 811 12 22, fax. (22) 811-36-74
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