Formularz zamówienia szkolenia:
Szkolenie przygotowujące do egzaminu CISSP
2018r., Warszawa
Prosimy wypełnić czytelnie i przesłać na e-mail:

zareba.marlena@gigacon.org
Nazwa firmy zamawiającej szkolenie:
Dokładny adres firmy:
Telefon (wraz z numerem kierunkowym)
(osoba odpowiedzialna za zamówienie)

E-mail

(osoba odpowiedzialna za zamówienie)

NIP
Niniejszym upoważniam firmę BAMT Sp. z o.o. Sp. K. do wystawienia faktury VAT
Pieczęć firmy i podpis osoby upoważnionej
Dane uczestników
Imię I nazwisko

Stanowisko

Adres e-mail

Przyjęcie przez BAMT . z o.o. Sp. k. do realizacji zamówienia objętego niniejszym formularzem stanowi
zawarcie umowy na czas określony, tj. do czasu wykonania wzajemnych świadczeń. Umowa nie podlega
wypowiedzeniu. Przyjęcie do realizacji nastąpi poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej potwierdzającej
otrzymanie formularza na wskazany w nim adres e-mail Zamawiającego.
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Jeżeli odstąpienie nastąpi w terminie do 12 dni
przed dniem przystąpienia do realizacji umowy, Zamawiający nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów. Jeżeli
odstąpienie nastąpi w terminie od 11 do 5 dni roboczych przez dniem przystąpienia do realizacji umowy,
Zamawiający jednocześnie z oświadczeniem o odstąpieniu zobowiązany jest do zapłaty 30% wartości
zamówienia (odstępne). Odstąpienie w późniejszym terminie nie jest możliwe.
BAMT Sp. z o.o. Sp. k. ma prawo do odstąpienia od umowy w każdym czasie.
Prawo odstąpienia realizuje się poprzez złożenie drugiej stronie oświadczenia na piśmie, a w przypadku
zastrzeżonego odstępnego, poprzez złożenie oświadczenia i jednoczesną jego zapłatę.
W przypadku, gdy Zamawiający nie stawił się w celu odbioru usługi i nie dokonał zapłaty za szkolenie,
zostanie on obciążony karą umowną w wysokości 100% wartości zamówienia, a jeżeli zapłata nastąpiła, to
zostaje zaliczona na poczet kary.
Płatności dokonać należy najpóźniej (7) siódmego dnia po dniu otrzymania faktury proforma, która
zostanie wystawiona przez BAMT Sp. z o.o. Sp. komandytowa i przesłana na adres e-mail Zamawiającego.
Termin 7-dniowy liczony jest od dnia, w którym faktura proforma została wysłana z adresu e-mail BAMT Sp.
z o.o. Sp. komandytowa
Idea Bank S.A
20 1950 0001 2006 0032 9173 0002
Dane osobowe zawarte w formularzu zostaną umieszczone w bazie danych BAMT Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą
w Warszawie i będą wykorzystywane przez administratora danych osobowych wyłącznie w celu podwyższenia
jakości oferowanych Państwu usług, organizacji konferencji i szkoleń oraz działań marketingowych.
Czy chcą Państwo otrzymywać informacje o najbliższych wydarzeniach w postaci newslettera?
TAK

NIE
Data, pieczęć, podpis

