Regulamin obowiązuje od dnia 3.10.2017
Zgodnie z Uchwałą Zarządu Fundacji Partnerstwa dla Środowiska
www.ekostandardy.pl, www.zielonebiuro.pl

ZAMÓWIENIE PROCESU CERTYFIKACJI
ZIELONE BIURO

RECERTYFIKACJI
nr

___

/Wypełnia FPdŚ/

Nazwa Organizacji
Adres
Lokalizacja biura (adres)
Telefon

Strona www

E-mail

Strona www
(do promocji)
REGON

NIP
Osoba reprezentująca
Organizację
(imię i nazwisko, stanowisko)

Telefon
Osoba do kontaktu
E-Mail

(imię i nazwisko, stanowisko)

Charakterystyka
działalności
Powierzchnia obiektu
(całkowita i pow. biura)

Wielkość firmy

Liczba pracowników
(biuro)

MIKRO (do 5 osób) - /200,00 PLN netto + 23%VAT
MAŁA (do 10 osób) - /400,00 PLN netto + 23% VAT
ŚREDNIA (do 50 osób) - /600,00 PLN netto + 23%VAT
ŚREDNIA z oddziałami - ilość oddziałów :
/600,00 + za każdy oddział 200,00 PLN netto + 23%VAT
DUŻA (powyżej 50 osób) - /1500,00 PLN netto + 23%VAT

DUŻA Z ODDZIAŁAMI - ilość oddziałów :
z wizytą audytora (KRAKÓW, do 100 km) 500,00 netto + 23% VAT

/1500,00 + za każdy oddział 400,00 PLN netto + 23%VAT
z wizytą audytora (Polska) 800,00 netto + 23% VAT

Łączna wartość zamówienia netto + 23%VAT:
UWAGA: recertyfikacja – rabat 5 %

Warunki zamówienia:
Zmiany niniejszego zamówienia wymagają formy pisemnej.
Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję: Regulamin Certyfikatu ZIELONE BIURO.
Płatność na podstawie faktury.
Działając na podstawie art. 4. ust.1. w związku z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002(Dz. U. z dnia 9 września 2002)
wyrażam zgodę na przesyłanie na mój adres e-mail wszelkich informacji będących przedmiotem działalności Fundacji Partnerstwo dla Środowiska.
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska oświadcza, iż zapewnia pełną poufność wszelkich informacji uzyskanych w trakcie współpracy z Państwa Organizacją,
których ujawnienie mogłoby narazić ją na szkodę. Ponadto Fundacja oświadcza, że dane uzyskane w trakcie współpracy nie będą (bez uzyskania zgody Państwa Organizacji)
wykorzystywane w sposób umożliwiający jakąkolwiek identyfikację tych danych z Organizacją, której dotyczą.

w

data

pieczęć firmowa

pieczęć imienna i czytelny podpis osoby upoważnionej
do podejmowania zobowiązań finansowych w Organizacji

