OZE-17

VI KONFERENCJA

PRZYŁĄCZANIE I WSPÓŁPRACA OZE
Z SYSTEMEM ELEKTROENERGETYCZNYM
30 - 31 MAJA 2017 R.
MERCURE W ARSZAWA CENTRUM, UL. ZŁOTA 48/54, 00-120 W ARSZAWA

Firma delegująca pracowników na konferencję:
Nazwa firmy:

NIP:

Adres:
Osoba kontaktowa:

Dane firmy do wystawienia faktury: (jeśli inne niż powyższe)
NIP:

Nazwa firmy:
Adres:
Osoba kontaktowa:

Niniejszym upoważniamy PTPiREE do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
Zgłaszamy udział następujących osób:
Lp.

Imię i nazwisko

Noclegi
29/30.05.
30/31.05.

e-mail

pokój
1-os.
2-os.

pokój
1-os.
2-os.

1.
2.
3.
Wyliczenie kosztów:
Lp.
1.

Rodzaj kosztów

Ilość

Razem

Cena jedn.

(ilość × cena jedn.)

(netto)

Uczestnictwo w Konferencji jednej osoby - zgłoszenie do dnia 14.04. / zgłoszenie po dniu 14.04.
(udział w Konferencji 30/31.05., materiały konferencyjne, wyżywienie – obiad 30.05., kolacja koleżeńska 30.05., obiad 31.05.,
śniadania w ramach doby hotelowej)

a) członkowie wspierający PTPiREE

1.440 zł / 1.540 zł

b) pozostali

1.590 zł / 1.690 zł

ze śniadaniem w pokoju 1-os. / 2-os. (29/30.05.)
2. Nocleg
(nocleg w pok. 1 –os. lub miejsce w pok. 2-os. dla jednej osoby)

410 zł / 250 zł

ze śniadaniem w pokoju 1-os. / 2-os. (30/31.05.)
3. Nocleg
(nocleg w pok. 1 –os. lub miejsce w pok. 2-os. dla jednej osoby)

410 zł / 250 zł

*
*

RAZEM (suma punktów 1 - 3)
Suma brutto (pozycja RAZEM + 23% VAT)
* cena za miejsce w pokoju 2-osobowym. W przypadku braku możliwości dokwaterowania drugiej osoby do pokoju zostanie przydzielony pokój 1-osobowy oraz zmienione koszty zakwaterowania

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać najpóźniej do 12.05.2017r.
na numer fax-u +48 61 846-02-09 lub e-mail: nowinska@ptpiree.pl
Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest przesłanie uzupełnionego formularza, jednocześnie prosimy o wpłatę kwoty z pozycji
„Suma brutto” do dnia 15.05.2017r. (członkowie wspierający PTPiREE mogą dokonać wpłaty po konferencji na podstawie
otrzymanej faktury), na konto PTPiREE nr 30 1090 1362 0000 0000 3601 8167 w BZ WBK 6 o/Poznań. Przesłanie niniejszego
formularza jest jednoznaczne z obciążeniem Państwa firmy kosztami uczestnictwa wynikającymi z formularza zgłoszenia.
Rezygnacja z udziału w konferencji musi być zgłoszona pisemnie do siedziby PTPiREE najpóźniej w dniu 16.05.2017r.;
jednocześnie z przykrością informujemy, że rezygnacja po tym terminie spowoduje obciążenie Państwa pełnymi kosztami
udziału w konferencji.

Data i miejscowość

Podpis Dyrektora

Pieczątka zakładu

Dodatkowych informacji udziela: Karolina Nowińska, tel. (61) 84 60 215, nowinska@ptpiree.pl

