
 
 

 

Regulamin oferty PAKIET SZKOLENIOWY 4+1 
 

PAKIET SZKOLENIOWY 4+1 – INFORMACJE PODSTAWOWE 

1. PAKIET SZKOLENIOWY 4+1  jest imienny i obejmuje uczestnictwo jednej osoby w 

czterech wybranych szkoleniach 2-dniowych oraz bezpłatny udział w XXIV 

Zjeździe Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych odbywający się 19 

listopada 2020 r. 

2. Pierwsze z czterech szkoleń wybranych przez uczestnika musi odbywać się w 

2019 r., a pozostałe 3 szkolenia muszą zakończyć się do 30 czerwca 2020 r. 

 

Zapis na PAKIET SZKOLENIOWY 4+1 

1. Z PAKIETU SZKOLENIOWEGO 4+1 mogą skorzystać zarówno osoby prywatne, jak i 

pracownicy firm oraz instytucji publicznych. 

2. Zamówienie PAKIETU SZKOLENIOWEGO 4+1 może zostać złożony wyłącznie w 

formie pisemnej poprzez wypełnienie formularz on-line dostępnego na stronie 

www.apexnet.pl lub uzupełnienie formularza PDF i przesłanie jego skanu na 

adres poczty elektronicznej: szkolenia@apexnet.pl lub inne adres należące do 

domeny apexnet.pl  

3. Zamówienie PAKIETU SZKOLENIOWEGO 4+1 jest jednoznaczne z akceptacją 

warunków niniejszego regulaminu. 

4. Z PAKIETU SZKOLENIOWEGO 4+1 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.  

5. Wymiana uczestników korzystających z poszczególnych szkoleń w ramach 

PAKIETU jest niemożliwa.  

6. Sprzedaż PAKIETU SZKOLENIOWEGO 4+1 trwa do 20 grudnia 2019 r.  

7. Zapis na pojedyncze szkolenia w ramach pakietu odbywa się w ten sam sposób, 

co na zwykłe szkolenia tj. za pomocą zgłoszenia on-line lub przesłania formularza 

zgłoszeniowego pocztą elektroniczną z informacją, że uczestnik wykorzystuje 

szkolenie w ramach PAKIETU, a co za tym idzie szkolenie jest dla niego opłacone.  

 

Płatność za PAKIET SZKOLENIOWY 4+ 

1. Cena PAKIETU SZKOLENIOWEGO 4+1 wynosi 3960 zł netto (+vat 23%). Zwolnienie 
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z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT przysługuje 

instytucjom w których szkolenie finansowane jest przynajmniej w 70% ze 

środków publicznych oraz ma charakter kształcenia zawodowego lub służy 

przekwalifikowaniu zawodowemu pracowników.  

2. W ramach ceny 3960 zł netto uczestnikowi przysługuje prawo do udziału jako 

pełnoprawny uczestnik w 4 szkoleniach 2-dniowych dowolnie wybranych z oferty 

ApexNet. 

3. W ramach pakietu uczestnikowi przysługuje bezpłatne uczestnictwo w XXIV 

Zjeździe Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych. Wartość Zjazdu to 

690 zł netto.  

4. Należność za PAKIET SZKOLENIOWY 4+1 powinna zostać przelana na konto 

ApexNet w Santander Bank Polska S.A., Nr 22 1090 1056 0000 0001 2028 7894, 

Oddział w Warszawie po wystawieniu faktury VAT w przypadku instytucji 

publicznych lub po wystawieniu faktury PRO-FORMA w przypadku firm 

prywatnych. W przypadku innych procedur należy indywidualnie skontaktować 

się z organizatorem. 

5. Faktura VAT zostanie wystawiona i przesłana pocztą elektroniczną lub papierową 

zgodnie z deklaracją uczestnika na wskazany w zamówieniu adres mailowy lub 

tradycyjny. 

6. Płatność za PAKIET SZKOLENIOWY 4+1 należy uiścić w całości. 

7. W przypadku niewykorzystania szkoleń wchodzących w zakres PAKIETU do 30 

czerwca 2020 r. PAKIET uznaje się za nieważny i nie ma możliwości wykorzystania 

szkoleń w innym terminie.  

Rezygnacja z PAKIETU SZKOLENIOWEGO 4+1 

1. Rezygnacja uczestnika z PAKIETU SZKOLENIOWY 4+1 przyjmowana jest wyłącznie 

w formie pisemnej do 5 roboczych dni przed pierwszym szkoleniem w ramach 

PAKIETU. 

Rezygnacja ze szkolenia w ramach PAKIETU SZKOLENIOWEGO 4+1 

1. Uczestnik może zrezygnować ze szkoleniach w ramach PAKIETU 

SZKOLENIOWEGO 4+1 do 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia wyłącznie w formie 

pisemnej. 
2. Brak przesłania rezygnacji w terminie do 5 roboczych dni przed szkoleniem 

skutkuje wykorzystaniem przez uczestnika danego szkolenia i tym samym 

zmniejszeniu liczby szkoleń do wykorzystania w ramach PAKIETU.  

 


