
KURS ,,Początkujący Wykonawca w nowej ustawie Pzp’’ 

Regulamin oferty ,,Początkujący Wykonawca w nowej ustawie Pzp’’ 

INFORMACJE PODSTAWOWE 

1. Kurs ,,Początkujący wykonawca w nowej ustawie Pzp’’, zwany dalej "KURS"’ jest 
imienny i obejmuje uczestnictwo jednej osoby w trzech wybranych 
szkoleniach VOD o wartości 995 zł netto

2. KURS oferuje czwarte, bezpłatne szkolenie VOD o wartości 995 zł netto dla 
dowolnie wybranej osoby w instytucji.

3. Każda osoba, która ukończy ścieżkę w ramach KURSU otrzymuje Certyfikat 
papierowy (z liczbą godzin i tytułami wszystkich szkoleń) oraz certyfikaty 
elektroniczne za każde szkolenie oddzielnie).

4. Wszystkie szkolenia VOD dostępne są przez 60 dni od dnia udostępnienia.

ZAPIS NA KURS 

1. Z KURSU mogą skorzystać zarówno osoby pracujące w instytucjach publicznych
jak i osoby prywatne oraz pracownicy firm.

2. Zamówienie KURSU może zostać złożone wyłącznie w formie pisemnej, poprzez
wypełnienie formularza on-line na stronie www.apexnet.pl lub uzupełnienie
formularza PDF i przesłanie jego skanu na adres poczty elektronicznej:
szkolenia@apexnet.pl

3. Zamówienie KURSU jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego
regulamin oraz regulaminu szkoleń
https://www.apexnet.com.pl/upload/regulamin_szkolen_otwartych.pdf

4. Zmiana uczestników korzystających z poszczególnych szkoleń w ramach KURSU
jest niemożliwa.

5. Sprzedaż PAKIETU  trwa do 31 grudnia 2021 r.

MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA KURSU 

1. Uczestnik KURSU dostaje 3 dedykowane szkolenia VOD o wartości 995 zł plus 2 
dowolne nagrania godzinnych webinarów spośród przesłanej listy dostępnej na 
moment udostępnienia kursu.

2. W ramach KURSU uczestnik otrzymuje dostęp do dowolnego czwartego szkolenia 
VOD o wartości 995 zł netto. Dostępna lista znajduje się na stronie:
https://www.apexnet.com.pl/szkolenia-vod/

https://www.apexnet.com.pl/upload/regulamin_szkolen_otwartych.pdf
https://www.apexnet.com.pl/szkolenia-vod/


3. W przypadku, gdy z czwartego szkolenia korzysta inna osoba niż uczestnik kursu
należy podać jej imię i nazwisko oraz adres e-mail w celu udostępnienia kursu i
przesłania certyfikatu ukończenia oraz dostępu do EduStrefy.

PŁATNOŚCI 

1. Cena KURSU wynosi 2699 zł netto. Zwolnienie z podatku VAT na podstawie art.
43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT przysługuje instytucjom w których szkolenie
dofinansowe jest przynajmniej w 70% ze środków publicznych oraz ma
charakter kształcenia zawodowego lub służy przeszkoleniu zawodowemu
pracowników.

2. Uczestnik KURSU zobowiązany jest do opłaty faktury proformy:
a. przed wykupieniem kursu – jeśli jest to osoba prywatna;
b. przed wykupieniem kursu – jeśli jest to pracownik firmy prywatnej. 

3. Uczestnik KURSU, który jest pracownikiem instytucji publicznej zobowiązany jest
do opłaty faktury VAT w ciągu 14 dni (ew. możliwość ustalenia innego terminu
płatności) od momentu zapisania się na kurs.

4. W ramach ceny 2699 zł netto uczestnikowi przysługuje prawo do udziału jako
pełnoprawny uczestnik w czterech szkoleniach VOD z oferty ApexNet,

5. Z KURSU w wersji pełnej wyłączone są szkolenia wyjazdowe (uwzględniające w
cenie nocleg), kursy, konferencje, Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień
Publicznych, Studium Zamówień Publicznych i Akademia Eksperta Zamówień
Publicznych.

6. W przypadku niewykorzystania szkoleń wchodzących w zakres KURSU do 30
grudnia 2021 r. PAKIET uznaje się za nieważny i nie ma możliwości wykorzystania
szkoleń w innym terminie.

REZYGNACJA Z KURSU 

1. Po złożeniu zamówienia na kurs nie ma możliwości rezygnacji.




