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Zgłoszenie na warsztaty szkoleniowe pt.

„Analiza rozliczeń za energię elektryczną oraz
optymalizacja kosztów zakupu energii elektrycznej dla JST”
21 czerwca 2017 r., Warszawa
Kwestionariusz rejestracyjny
Prosimy wypełnić i przesłać pocztą elektroniczną pod adresem: szkolenia@ENERGOinfo.PL
albo faksem: 22 435 64 95.
Imię
Nazwisko
Stanowisko
Instytucja
Ulica i numer
Miasto
Kod pocztowy
E-mail
Telefon
Faks
NIP
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PKI s.c. dotyczącego mnie adresu poczty elektronicznej, w myśl przepisów ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie prowadzonej
przez PKI s.c działalności oraz zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, która weszła w życie 10.03.2003 r., wyrażam zgodę na otrzymywanie poczty drogą elektroniczną.

Cena
699,00 zł + 23 proc. VAT (859,77 zł brutto) – zgłoszenie do 26 maja 2017 r.
799,00 zł + 23 proc. VAT (982,77 zł brutto) – zgłoszenie po 26 maja 2017 r.
Zobowiązanie zapłaty
Zgłoszenie jest zobowiązaniem do zapłaty zaznaczonej powyżej kwoty po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
Warunkiem wpisania na listę uczestników szkolenia jest dokonanie przedpłaty na konto:

Polskie Katalogi Internetowe s.c. Ewa Golachowska, Krzysztof Golachowski
ul. Księdza Juliana Chrościckiego 68, 02-421, Warszawa
NIP: 522-24-45-946, Regon 014873473
Bank: BGŻ BNP Paribas, Nr konta: 06 2030 0045 1110 0000 0221 3440
Po zarejestrowaniu wpłaty w ciągu 7 dni zostanie wystawiona faktura VAT i wysłana pocztą pod
adresem podanym w zgłoszeniu.
Oświadczam, że udział w szkoleniu jest w całości finansowany ze środków publicznych w myśl ustawy o finansach
publicznych. Zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)
powyższa usługa szkoleniowa może zostać zwolniona z naliczenia podatku VAT.
Upoważniam firmę PKI s.c. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
Zapoznałem się z Regulaminem szkoleń ENERGOinfo.PL(PKI s.c.) dostępnym na witrynie www. ENERGOinfo.PL.
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