Formularz zamówienia prenumeraty
biuletynu Rusztowania

Polska Izba Gospodarcza
Rusztowań

1. Formularz zamówienia należy wypełnić czytelnie.
2. Zleceniodawca wypełnia pola jasne.
3. Wszystkie pola, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje należy przekreślić.
4. Wypełniony formularz prosimy wysłać do Biura Izby e-mailem: biuro@rusztowania-izba.org.pl lub na adres 00-043 Warszawa, ul. T. Czackiego 3/5.
5. Wszelkie dodatkowe informacje są do uzyskania w Biurze Izby pod adresem e-mail biuro@rusztowania-izba.org.pl lub pod nr tel. 22 828-03-41.

A. Dane identyfikujące Zleceniodawcę (dane do faktury)
Imię i nazwisko osoby zamawiającej:
Nazwa i adres firmy zamawiającej:

Adres do wysyłki:

Telefon:

Fax:

NIP firmy zamawiającej

-

-

-

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:
1. prenumeratę biuletynu Rusztowania (1 roczna prenumerata = komplet numerów)

na okres roku (4 wydania licząc od następnego) w liczbie …………………….. szt.
2.

pojedyncze egzemplarze biuletynu

egzemplarz nr: …………………………………………..………..* w liczbie ……………… szt.
3.

egzemplarze archiwalne biuletynu

egzemplarz nr: ………………………………….…………………* w liczbie ……………… szt.
4.

egzemplarze archiwalne biuletynu w PDF

egzemplarz nr: .…………………………………………….……..* w liczbie ……………… szt.
* Należy podać konkretny numer biuletynu.

D. Cennik
Ceny dla poszczególnych opcji zamówienia:
1. Prenumerata płatna za rok z góry (28,00 zł netto + 8% VAT) – 30,24 zł brutto*
2. Pojedynczy egzemplarz biuletynu (7,00 zł netto + 8% VAT) – 7,56 zł brutto**
3. Pojedynczy egzemplarz archiwalny (7,00 zł netto + 8% VAT) – 7,56 zł brutto**
4. Pojedynczy egzemplarz archiwalny w PDF (3,50 zł netto + 8% VAT) – 3,78 zł brutto
* Do powyższej ceny zostanie doliczony koszt wysyłki czasopism w wysokości 24,00 zł brutto; w przypadku zamówienia liczby większej niż 5 szt.,
koszt przesyłki liczony jest podwójnie.
** Do powyższej ceny zostanie doliczony koszt wysyłki czasopisma w wysokości 6,00 zł brutto; w przypadku zamówienia liczby większej niż 5 szt.,
koszt przesyłki liczony jest podwójnie.

Data, podpis i pieczątka Zamawiającego

