
 

 
Polska  Izba Gospodarcza 

Rusztowań 

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usługi. Administratorem danych osobowych jest Polska Izba 
Gospodarcza Rusztowań, ul. Tadeusza Czackiego 3/5, 00- 043 Warszawa, tel. 22 828 03 41, biuro@rusztowania-izba.org.pl.  
Dane będą przetwarzane przez czas realizacji usługi, a po tym czasie przez okres niezbędny dla zabezpieczenia roszczeń. 
Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo           
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) gdy uznają 
Państwo, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest 
dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania usługi. W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych osobowych 
prosimy o kontakt pod adres e-mail: biuro@pigr.pl.  
 
                                                                                                                                                                      …………………………………………………... 
                                                                                                                                                                         Data i podpis  Zamawiającego  

 
 
 
 

 
 

 

 

Formularz zamówienia książki 
„Rusztowania robocze i ochronne” 

 
 1. Formularz zamówienia należy wypełnić czytelnie. 

2. Zleceniodawca  wypełnia pola jasne. 
3. Wszystkie pola, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje należy przekreślić. 
4. Formularz zamówienia składa się do Biura Izby  e-mailem biuro@pigr.pl lub pisemnie na adres 00-043 Warszawa, ul. T. Czackiego 3/5 
5. Wszelkie dodatkowe informacje są do uzyskania w Biurze Izby  pod nr tel. 22/ 828-03-41  

A. Dane identyfikujące Zleceniodawcę (dane do faktury) 

Imię i nazwisko osoby zamawiającej: 

Nazwa firmy zamawiającej:  

Adres firmy zamawiającej: 

Telefon: 
 
 

Fax: NIP  firmy zamawiającej 

- - -  

A. 1. Adres dostawy (podać w przypadku, gdy jest inny niż adres na fakturze) 

 

B. Dane zleceniobiorcy 

Imię i nazwisko osoby  przyjmującej zamówienie: 

Nazwa i adres Zleceniobiorcy: 

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań 00-043 Warszawa ul. T. Czackiego 3/5 

Nazwę banku i numer konta, na które powinny zostać przelane pieniądze przez  Zleceniodawcę: 

PKO S.A. II O/Poznań   15124017631111001002141359 

C. Zamówienie  

Zamawiam: 

„Rusztowania robocze i ochronne. Użytkowanie – odbiór – nadzór” 
Autorzy: Piotr Kmiecik, Dariusz Gnot, Robert Jurkiewicz, Elżbieta Nowicka-Słowik, Marcin Brajza 

cena 89,00 zł – 10 zł rabatu = 79,00 zł / 1 szt. w ilości …………… szt. 

 
 
 
 
 
 

D. Dostawa 

Wybierz sposób dostawy: 
 

                     Kurier pocztowy 13.00 zł                                                                 Odbiór w biurze PIGR 00.00 zł 
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