
 

VOUCHER na usługi szkoleniowe PTPiREE / VOUCHER na usługi konferencyjne PTPiREE 
Formularz zamówienia 

Nabywca usługi: 
 
Nazwa firmy (podmiot prawny) / Imię i nazwisko (osoba fizyczna) 

 
Adres 

 
NIP  

 

Adres do wysyłki faktury (jeśli inny niż powyższy): 
 
Nazwa firmy / Imię i nazwisko 

 
Adres 

 

Osoba do kontaktu: 
     

Imię i nazwisko Adres e-mail Telefon 

 
Zamawiam voucher: 

voucher na usługi szkoleniowe (GTU 12)   
Nazwa usługi Wartość netto 

voucher na usługi konferencyjne   
Nazwa usługi Wartość netto 

 
Koszt zakupu vouchera/voucherów wynosi: __________ zł brutto (w tym 23% VAT). 

 
UWAGI: 
• Voucher szkoleniowy nie może zostać wykorzystany w ramach zakupu usługi konferencyjnej / Voucher konferencyjny nie 

może zostać wykorzystany w ramach zakupu usługi szkoleniowej. 

• Voucher może być zrealizowany jedynie na zakup usług szkoleniowych/konferencyjnych realizowanych przez PTPiREE. 

• Jeśli wartość usługi szkoleniowej/konferencyjnej przekracza wartość Vouchera szkoleniowego/konferencyjnego, 
posiadacz Vouchera jest zobowiązany do zapłaty kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy wartością Vouchera, a wartością 
realizowanej usługi szkoleniowej/konferencyjnej. 

• Posiadacz Vouchera może posługiwać się Voucherem wielokrotnie do wyczerpania limitu kwotowego przypisanego do 
Vouchera lub do skończenia jego terminu ważności. 

• Ważność vouchera wygasa po 12 miesiącach od daty jego zakupu. 
 

ZGODY: 
• Zakup Vouchera oznacza akceptację Regulaminu dostępnego na stronie www o adresie: http://ptpiree.pl/nasza-

dzialalnosc/dzialalnosc-konferencyjna. 

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PTPiREE (Administratora Danych Osobowych) z siedzibą w Poznaniu,  
ul. Wołyńska 22, kod 60-637, danych osobowych zawartych w zamówieniu (imię, nazwisko, adres-email, telefon, firma), 
na potrzeby związane z realizacją niniejszego zamówienia. 

Szczegółowe informacje: 

Sebastian Brzozowski, tel. +48 61 846-02-31, tel. kom. 601-386-475, e-mail: brzozowski@ptpiree.pl 

Wypełnione zamówienie prosimy przesłać na e-mail:  
brzozowski@ptpiree.pl 

 
 
 

Data i podpis osoby upoważnionej 

 

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej 
ul. Wołyńska 22, 60-637 Poznań, tel. +48 61 846-02-00, fax: +48 61 846-02-09, www.ptpiree.pl, ptpiree@ptpiree.pl 

NIP: 777-00-04-090, REGON: 004845964, SANTANDER Bank Polska 30 1090 1362 0000 0000 3601 8167 
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