ZAMÓWIENIE SALI SZKOLENIOWEJ
ZE SPRZĘTEM KOMPUTEROWYM
1. Nazwa Firmy (*)

…………………………………………………………………………………………………………....

2. Adres:

……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..

3. NIP (*)

……………………………………………………………………………………………………………..

4. Regon (*)

…………………………………………………………………………………………………………….

5. Forma prawna


Działalność gospodarcza



Fundacja



Jednostki budżetowe



Osoba fizyczna nie
prowadząca działalności
gospodarczej



Przedsiębiorstwo
Państwowe



Spółka Komandytowa



Przedstawicielstwo.
Zagraniczne



Spółka z o.o.



Spółka Akcyjna



Zrzeszenie



Spółka Cywilna



Spółka Jawna

6. Tel/Fax

……………………………………………………………………………………………………………..

7. Osoba kontaktowa

……………………………………………………………………………………………………………..

(*) Prosimy o podanie danych rejestrowych firmy, potrzebnych do wystawienia faktury VAT.

8. Termin wynajmu
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10. Miasto

…………………………………….

9. Liczba osób ……………………………………

…………………………………….

11. Catering


Przerwa kawowa



Drugie śniadanie



Lunch

12. Ustalona cena

…………………………………….

13. Dodatkowe wyposażenie sali

1
2

2

:

Sala jest dostępna od godziny 8.00 rano w dniu wynajęcia. Jeżeli istnieje konieczność wcześniejszego dostępu do sali, prosimy o uwzględnienie tego w terminie wynajęcia.
Standardowo w sali znajdują się: projektor, flipchart.

ZAMÓWIENIE SALI SZKOLENIOWEJ
ZE SPRZĘTEM KOMPUTEROWYM
14. Liczba komputerów …………………………………….
13. Parametry techniczne sprzętu
1.

System operacyjny:
Wersja językowa:

Typ systemu:
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2.

Oprogramowanie :

3.

Dane techniczne komputera:
Min. ilość RAM:

Procesor:

Min. pojemność dysku:

W przypadku rezygnacji z kursu Zgłaszający jest zobowiązany do wniesienia poniższych opłat:


20 % ceny kursu w przypadku rezygnacji na 2-4 dni robocze przed terminem rozpoczęcia kursu



50 % ceny kursu w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 2 dni robocze przed terminem rozpoczęcia lub, gdy nie
weźmie udziału w kursie

Wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie powyższych danych osobowych przez firmę ACTION Centrum Edukacyjne Sp. z o.o., do celów
związanych z realizacją zgłaszanej usługi: na wystawienie faktury VAT bez podpisu nabywcy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z
dnia 12.05.1993 roku oraz przekazywaniem informacji handlowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr
133) oraz Ustawą z dnia 18.07.02 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144).

..............................................................................
Data

..............................................................................
Czytelny podpis osoby uprawnionej do
podejmowania decyzji finansowych oraz pieczątka firmy

Wypełnione zamówienie prosimy o odesłanie faksem.
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Standardowo komputery mają zainstalowany system operacyjny Windows XP/Vista oraz pakiet Microsoft Office 2007. Pozostałe instalacje są dodatkowo płatne.

