
 

  

 
  

GRUPA EDUKACYJNA PRZESZKOLIMY.PL JOANNA KACZOR 
ul. Goszczyńskiego 2/8, 41-219 Sosnowiec, NIP: 629-230-06-33 

tel.: 510-705-905; fax: (32) 445-38-48 ;  e-mail: biuro@przeszkolimy.pl; www.przeszkolimy.pl                                                             

ZGŁOSZENIE NA KURS/SZKOLENIE Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA 

NA ODLEGŁOŚĆ ( E-LEARNINGOWE) 

Tytuł:  

ZAMAWIAJĄCY SZKOLENIE (dane do faktury): 

Pełna nazwa, 
pełny adres 

 
 

NIP:  telefon; fax:  

Osoba do 
kontaktu: 

 e-mail:  

CENA SZKOLENIA: 
 

Cena szkolenia wg oferty: 
 
 

 Cena jednostkowa: .................................. zł netto    x   ilość osób: ................  =  ................................ zł netto      
 

VAT: 
 

(zaznaczyc  X) 

 Tak, oświadczam, że usługa jest zamawiana i realizowana w ramach kształcenia zawodowego pracowników oraz jest finansowana w   

 całości ze środków publicznych, w związku z czym może być zastosowane zwolnienie z VAT na podst. art. 43 ust.1 pkt. 29 lit. C ustawy o VAT 
 

 
STANDARDOWO WYSTAWIAMY ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU SZKOLENIA Z WYKORZYSTANIEM METOD I 

TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ NA WZORZE FIRMY PRZESZKOLIMY.PL   
– niezbędne podanie tylko imienia i nazwiska  

(wzór zaświadczenia można sprawdzić na stronie www.przeszkolimy.pl) 
 

Jeśli chcą Państwo zaświadczenie MEN niezbędne jest podanie szerszych danych o których mowa poniżej. 

 Tak, proszę o wystawienie zaświadczeń z danymi zgodnymi ze wzorem MEN i zobowiązuje się do przekazania danych niezbędnych do 

realizacji szkolenia zakończonych wydaniem zaświadczenia na wzorze MEN, tj. imienia, nazwiska, nr PESEL, miejsca urodzenia oraz adresu 
zamieszkania każdego uczestnika. 

1. Imię i nazwisko uczestnika: 
 

(W przypadku chęci uzyskania  zaśw. MEN prosimy wpisać dodatkowe dane) 

2. Imię i nazwisko uczestnika: 
 

(W przypadku chęci uzyskania  zaśw. MEN prosimy wpisać dodatkowe dane) 

3. Imię i nazwisko uczestnika: 
 

(W przypadku chęci uzyskania  zaśw. MEN prosimy wpisać dodatkowe dane) 

4. Imię i nazwisko uczestnika: 
 

(W przypadku chęci uzyskania  zaśw. MEN prosimy wpisać dodatkowe dane) 
 

 Wypełniony i podpisany formularz proszę przesłać na adres: 
biuro@przeszkolimy.pl (skan) lub faxem pod nr: (32) 445-38-48 lub (32) 700-72-92. 

 

 

1. Przesłanie zgłoszenia na kurs/ szkolenie jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy stronami i stanowi podstawę do 

wystawienia faktury. 

2. Przyjęcie na szkolenie będzie potwierdzane mailowo, poprzez wysłanie hasła dostępu do materiałów dla uczestników. 
3. Faktura za wszystkie zgłoszone osoby zostanie wystawiona po przesłaniu pierwszego testu od osoby uczestniczącej w szkoleniu, 

chyba że test taki nie wpłynie do nas w ciągu 10 dni od daty otrzymania hasła dostępu do szkolenia, wtedy zastrzegamy sobie prawo 

do automatycznego wystawienia faktury za wszystkie osoby, a Państwo w dalszym ciągu zachowują prawo do ukończenia szkolenia 

przez wszystkie zgłoszone osoby do końca 2020roku i tym samym wydania zaświadczenia. 

4. Możliwa jest zmiana uczestnika na innego w przypadku gdy zgłoszona osoba nie będzie przystępować do testu. 

5. Oferta na szkolenie jest integralną częścią umowy (mogą nastąpić dodatkowe indywidualne uzgodnienia pomiędzy stronami ). 

6. Wysyłając niniejszy formularz zgłoszenia zamawiający oświadcza, że akceptuje powyższe postanowienia i nie zgłasza wobec nich 

zastrzeżeń. 

7. Obowiązek informacyjny w sprawie przetwarzania danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest dostępny na 

stronie www.przeszkolimy.pl .  
  

 
 

Miejscowość, data Pieczęć i podpis osoby decyzyjnej ze strony zamawiającego 

http://www.przeszkolimy.pl/

