
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA FIRM
Prosimy o wypełnienie formularza, podpisanie każdej strony i odesłanie go pocztą, faksem lub w formie skanu. 

Tylko formularz z podpisanymi wszystkimi stronami będzie zaakceptowany.

PMR Ltd. Sp. z o.o., ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, Polska
Tel.: +48 12 618 90 30  |  Faks: +48 12 618 90 08  |  E-mail: sales@pmrcorporate.com
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Zamawiam

Raport „Sektor budowlany w Polsce, I połowa 2015”
Wraz z udziałem w spotkaniu „PMR Business Roundtable: Rynek budowlany w Polsce”, Warszawa, 18 czerwca 2015

Wersja językowa raportu Licencja
dla 1 użytkownika

Licencja
dla 2-5 użytkowników

Licencja 
krajowa

Licencja 
globalna

 angielska lub  polska

 angielska i polska

 €1600

 €2240

 €2400

 €3360

 €3200

 €4480

 €4000

 €5600

Uczestnicy spotkania

Strona 1 z 2

Pełna, formalna nazwa firmy

Numer EU VAT (tylko dla firm z UE, spoza Polski)

Adres rejestracyjny firmy  
(do faktury)

NIP (tylko dla firm z Polski)

Kod pocztowy Miasto Kod pocztowy Miasto

Kraj

Ulica

E-mail / telefon do księgowości

Adres korespondencyjny  
(jeśli inny niż do faktury)

FORMA PŁATNOŚCI  
(prosimy zaznaczyć tylko jedną formę płatności)

RODZAJ FAKTURY 
(prosimy zaznaczyć tylko jeden rodzaj faktury)

Kraj

Ulica

 Imię i nazwisko

Stanowisko Dział

Tel.E-mail

1. 

 Imię i nazwisko

Stanowisko Dział

Tel.E-mail

2. 

Cena

€500

Cena

€500

Przy większej liczbie osób, prosimy o kontakt w celu uzgodnienia indywidualnych warunków uczestnictwa.  
Warunkiem koniecznym udziału w spotkaniu jest zakup raportu.

Do każdego zamówienia PMR wystawia fakturę VAT. Ceny podane powyżej nie obejmują podatków VAT. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.  
Faktura VAT zawiera cenę w walucie EUR oraz PLN. Cena w PLN będzie przeliczona według kursu EUR do PLN zgodnie z obowiązującymi przepisami. Klient zobowiązany 

jest do uiszczenia opłaty w terminie wskazanym na fakturze (nie dłuższym niż 14 dni od dnia wystawienia faktury), w całości i bez możliwości płatności ratalnej.

  Przelew bankowy

  Karta płatnicza American Express

  Karta płatnicza Visa

  Karta płatnicza Mastercard 

  Karta płatnicza Maestro

Skąd dowiedział(a) się Pan(i) o tym spotkaniu?

  Od sprzedawcy z firmy PMR

  Od kolegów / znajomych

  Z Internetu

  Z e-mailingu 

  
Faktura elektroniczna 
Akceptuję fakturę 
elektroniczną w formacie 
PDF oraz zgadzam się na 
przesłanie jej wyłącznie 
w tej wersji na e-mail 
podany w zamówieniu.

  
Faktura drukowana 
Wybieram papierową 
fakturę, która będzie 
przesłana na adres podany 
w zamówieniu.

Akceptuję postanowienia „Regulaminu zakupów produktów i usług oferowanych 
przez PMR Ltd. Sp. z o.o.” oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
i danych firmy zgodnie z Regulaminem.  
Pełne brzmienie Regulaminu jest opublikowane pod adresem: 
www.pmrpublications.com/regulamin.html   TAK, AKCEPTUJĘ

Prosimy o zaakceptowanie oświadczenia.  
Zamówienia bez zaakceptowanego oświadczenia, nie będą realizowane.

Uwagi do zamówienia

data i podpis klienta
......................................................................................................



Wszelkie utrwalanie, zwielokrotnianie i udostępnianie produktu poza zakresem zakupionych licencji jest niedozwolone.

PMR Ltd. Sp. z o. o., ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, Polska, tel.: +48 12 618 90 00, e-mail: info@pmrcorporate.com,
NIP 676-20-95-189, oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

nr KRS: 0000057694, wysokość kapitału zakładowego: sto trzydzieści tysięcy złotych.
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„Licencja dla 1 użytkownika” upoważnia Klienta do korzystania z Produktu (zarówno całości, jak i fragmentów, a w wypadku Produktu online również danych 
dostępowych do tego Produktu) wyłącznie na następujących polach eksploatacji:

•	 w zakresie utrwalania Produktu: wprowadzanie Produktu do pamięci jednego komputera należącego do Klienta;
•	 w zakresie zwielokrotniania i udostępniania Produktu: zwielokrotnianie Produktu poprzez wytwarzanie egzemplarzy Produktu techniką drukowania oraz 

techniką cyfrową (w tym m.in. dyskietka, CD-ROM, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, druk oraz urządzenia elektroniczne, w tym tzw. pa-
pier elektroniczny) w celu udostępniania Produktu wyłącznie na użytek własny jednej osoby wskazanej w procesie zakupu przez Klienta.

„Licencja dla 2-5 użytkowników” upoważnia Klienta do korzystania z Produktu (zarówno całości, jak i fragmentów, a w wypadku Produktu online również danych 
dostępowych do tego Produktu) wyłącznie na następujących polach eksploatacji:

•	 w zakresie utrwalania Produktu: wprowadzanie Produktu do pamięci od 2 do maksymalnie 5 komputerów należących do struktury podmiotu wskazanego  
w procesie zakupu przez Klienta, które znajdują się w tym samym kraju, co siedziba wskazanego w procesie zakupu podmiotu;

•	 w zakresie zwielokrotniania i udostępniania Produktu: zwielokrotnianie Produktu poprzez wytwarzanie egzemplarzy Produktu techniką drukowania 
oraz techniką cyfrową (w tym m.in. dyskietka, CD-ROM, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, druk oraz urządzenia elektroniczne, w tym  
tzw. papier elektroniczny) w celu udostępniania Produktu wyłącznie na użytek od 2 do maksymalnie 5 osób należących do struktury podmiotu wskazanego 
w procesie zakupu przez Klienta, które znajdują się w tym samym kraju, co siedziba wskazanego w procesie zakupu podmiotu.

„Licencja krajowa” upoważnia Klienta do korzystania z Produktu (zarówno całości, jak i fragmentów, a w wypadku Produktu online również danych dostępowych 
do tego Produktu) wyłącznie na następujących polach eksploatacji:

•	 w zakresie utrwalania Produktu: wprowadzanie Produktu do pamięci nieograniczonej liczby komputerów należących do struktury podmiotu wskazanego  
w procesie zakupu przez Klienta, które znajdują się w tym samym kraju, co siedziba wskazanego w procesie zakupu podmiotu;

•	 w zakresie zwielokrotniania i udostępniania Produktu: zwielokrotnianie Produktu poprzez wytwarzanie egzemplarzy Produktu techniką drukowa-
nia oraz techniką cyfrową (w tym m.in. dyskietka, CD-ROM, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, druk oraz urządzenia elektroniczne,  
w tym tzw. papier elektroniczny) w celu udostępniania Produktu na użytek nieograniczonej liczby osób należących do struktury podmiotu wskazanego  
w procesie zakupu przez Klienta, które znajdują się w tym samym kraju, co siedziba wskazanego w procesie zakupu podmiotu.

„Licencja globalna” upoważnia Klienta do korzystania z Produktu (zarówno całości, jak i fragmentów, a w wypadku Produktu online również danych dostępowych 
do tego Produktu) wyłącznie na następujących polach eksploatacji:

•	 w zakresie utrwalania Produktu: wprowadzanie Produktu do pamięci nieograniczonej liczby komputerów należących do struktury podmiotu wskazanego  
w procesie zakupu przez Klienta, które znajdują się w tym samym kraju, co siedziba wskazanego w procesie zakupu podmiotu, jak również w innych krajach 
niż kraj siedziby tego podmiotu;

•	 w zakresie zwielokrotniania i udostępniania Produktu: zwielokrotnianie Produktu poprzez wytwarzanie egzemplarzy Produktu techniką drukowa-
nia oraz techniką cyfrową (w tym m.in. dyskietka, CD-ROM, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, druk oraz urządzenia elektroniczne,  
w tym tzw. papier elektroniczny) w celu udostępniania Produktu na użytek nieograniczonej liczby osób należących do struktury podmiotu wskazanego  
w procesie zakupu przez Klienta, które znajdują się w tym samym kraju, co siedziba wskazanego w procesie zakupu podmiotu, jak również w innych krajach 
niż kraj siedziby tego podmiotu.

1. Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest zakup i wniesienie opłaty za:
•	 wybraną licencję dla raportu oraz
•	 uczestnictwo w spotkaniu.

2. Opłata za uczestnictwo w spotkaniu obejmuje:
•	 uczestnictwo w wykładzie eksperta PMR
•	 uczestnictwo w sesji pytań do eksperta
•	 uczestnictwo w panelu dyskusyjnym 
•	 przerwy kawowe i lunch
•	 dodatkowe materiały uzupełniające do raportu
•	 podsumowanie spotkania z ekspertem PMR.

3. W przypadku zgłoszenia większej liczby osób z jednej firmy, organizator udziela rabatu lub oferuje możliwość zorganizowania spotkania dedykowanego dla 
jednej firmy lub wyznaczenia kolejnego terminu spotkania.

4. Płatności należy dokonać w terminie wskazanym na fakturze (nie dłuższym niż 14 dni od dnia wystawienia faktury), na konto podane w fakturze. 
5. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. 

•	 W przypadku rezygnacji do 14 dni przed spotkaniem, na który zostało dokonane zgłoszenie, uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości  
200 Euro + 23% VAT za każde anulowane zgłoszenie. 

•	 Rezygnacji z udziału w spotkaniu należy dokonać w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres PMR Sp. z o.o.
•	 W przypadku rezygnacji w okresie krótszym niż 14 dni przed spotkaniem, uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie 

wystawionej faktury i nie przysługuje mu zwrot żadnych kosztów. 
6. W przypadku chęci zmiany osoby zgłoszonej w celu uczestnictwa w spotkaniu, należy o tym niezwłocznie poinformować organizatora.
7. W przypadku odwołania spotkania z winy organizatora, opłata za uczestnictwo w spotkaniu zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od daty planowanego spotkania. 
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie spotkania. 
9. Organizator zastrzega, że korzystanie z przekazywanych informacji odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko klienta. Wszelkie ryzyko związane z użytkowaniem 

i wykorzystaniem tych informacji ponosi klient. PMR nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec klientów lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpo-
średnich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp. informacji udostępnianych przez PMR.
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