
 
 

 
 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

Szczegóły dotyczące szkolenia 

Tytuł szkolenia 
 

Zamówienia publiczne - wybrane aspekty 
prawne dla uczestniczących w postępowaniach 

Termin i miejsce szkolenia 
 

21.05.2018 r. – 22.05.2018 r. 
Sala szkoleniowa  – Rubkon 
ul. Sulechowska 1, 65-001 Zielona Góra 

 

Dane uczestnika szkolenia 

Imię i nazwisko uczestnika szkolenia 

 
 

Adres e-mail 

 
 

Telefon kontaktowy 

 
 

 osoby dokonującej zgłoszenia: 
Dane instytucji zgłaszającej/dane do faktury 

Nazwa firmy/instytucji . 

Adres siedziby  
Telefon kontaktowy  
Adres e-mail  
NIP  

Dane uczestnika szkolenia: 
Warunki uczestnictwa 

1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego mailem na adres: 

projekty@berg.zgora.pl lub dostarczenie formularza osobiście do Biura BERG Sp. z o.o. mieszczącego się przy  
ul. Kościelnej 2 (III piętro) w Zielonej Górze. 
2.Po otrzymaniu przez BERG Sp. z o.o. zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych  
w celu potwierdzenia rezerwacji. 
3.W przypadku szkoleń otwartych zastrzegamy sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia w sytuacji, 
gdy nie zostanie osiągnięta wystarczająca liczba uczestników. Informacja o zmianach w terminie przesłana będzie 
najpóźniej do 2 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia. 
4.W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu powyżej 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia,  
BERG Sp. z o.o. zwraca wpłatę w wysokości pełnej kwoty. 
5.W przypadku rezygnacji ze szkolenia w czasie krótszym niż 7 dni roboczych od daty jego rozpoczęcia uczestnik 
zobowiązany jest pokryć 50% kosztów szkolenia. 
6.W przypadku odwołania szkolenia z winy BERG Sp. z o.o., wpłata zostaje zwrócona w całości. Organizator ma prawo 
odwołać szkolenie w każdej chwili. 
7.Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa. 
8.Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków oraz upoważnieniem firmy BERG Sp. z o.o. 
do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego i przesłania jej 
pocztą elektroniczną (na adres e-mail podany w formularzu). 
9.Niniejszy formularz zgłoszeniowy stanowi zgłoszenie udziału w szkoleniu i jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. 

 

Miejscowość, data, czytelny podpis uczestnika szkolenia Miejscowość, data, czytelny podpis osoby upoważnionej  
do reprezentowania instytucji zgłaszającej, pieczęć firmowa 

 
 
 

 
 

 

https://www.szkolenia.com.pl/katalog/kategoria/47_PRAWO_ZAMOWIENIA_PUBLICZNE
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na podstawie art. 37 w związku z art. 31 ustawy  
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) przez Biuro Ekspertyz  
i Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. z siedzibą w 65-064 Zielonej Górze przy ul. Kokosowej 15/2 w celu dokonania 
zgłoszenia na szkolenie; organizacji uczestnictwa w szkoleniu, przygotowania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz 
realizacji czynności rozliczeniowych. Zgoda dotyczy danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym: imię i 
nazwisko, nr telefonu, adres e-mail. Wymienione dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej 
identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do wskazanych celów, w których 

dane te są przetwarzane. 
 
Zgodę można w dowolnym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody jest możliwe poprzez przesłanie 
wiadomości e-mail na adres: projekty@berg.zgora.pl 

 

Miejscowość, data, czytelny podpis uczestnika szkolenia Miejscowość, data, czytelny podpis osoby upoważnionej  
do reprezentowania instytucji zgłaszającej, pieczęć firmowa 

 
 
 

 

 

Warunki płatności 

Opłata za udział w szkoleniu wynosi: 800,00 zł netto (+ 23% VAT) za jedną osobę.  
Opłatę za udział w szkoleniu należy uiścić przelewem na rachunek bankowy Biuro Ekspertyz i Rozwoju Gospodarczego  
Sp. z o.o. nr: 88 1950 0001 2006 0570 0688 0002 prowadzony przez Idea Bank S.A. nie później niż 7 dni roboczych przed 
rozpoczęciem szkolenia, zaznaczając na przelewie nazwę instytucji, imię i nazwisko uczestnika oraz termin i tytuł 
szkolenia. W przypadku braku opłaty na 7 dni roboczych przed terminem szkolenia, faktura proforma 
umożliwiająca dokonanie płatności zostanie przesłana Uczestnikowi na adres email w wersji elektronicznej wraz z 
informacjami organizacyjnymi (7 dni przed terminem szkolenia). Opłata obejmuje koszt uczestnictwa w szkoleniu, 
materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz dokument potwierdzający udział w szkoleniu w formie Zaświadczenia o 
ukończeniu szkolenia.  

 

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ON 

W przypadku udziału w szkoleniu osoby z niepełnosprawnościami prosimy o podanie dodatkowych informacji 
umożliwiających udział w szkoleniu (winda, tłumacz języka migowego itp.) 
 
Dodatkowe informacje: 
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