FORMULARZ ZAMÓWIENIA
„SYSTEM SOKRATES - GENERATOR OCENY PRACY NAUCZYCIELI Z MODUŁEM
SAMOOCENY I AWANSU”
NABYWCA:………………………………………………………………………………………………………………, NIP:……………………………………….….
ODBIORCA:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
ADRES:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
OSOBA DO KONTAKTU:…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………
ADRES E-MAIL :……………..………………………………………………………………TELEFON:.…………….………………………………………………

ZAMAWIAM:

□

Generator oceny pracy nauczycieli dla SZKOŁY
Zakup dokonywany jest ze środków przeznaczonych
na doskonalenia nauczycieli.

CENA: 1496 zł brutto (stawka zw. z VAT)

□

Generator oceny pracy nauczycieli dla SZKOŁY
Zakup dokonywany jest ze środków własnych jako
licencja.

CENA: 1840 zł brutto (stawka VAT 23%)

1. Do powyższej opłaty doliczana jest także Opłata Subskrypcyjna, płatna każdorazowo z tytułu korzystania z Usług przez dany
Okres Abonamentowy, w odpowiedniej kwocie 180 zł + VAT za każdy Okres Abonamentowy wynoszący 12 miesięcy.
2. Płatności będą dokonane:
a) na podstawie faktury wystawionej po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy – odnośnie pierwszego Okresu
Abonamentowego,
b) na podstawie faktury wystawionej po upływie opłaconego uprzednio Okresu Abonamentowego – odnośnie każdego kolejnego
Okresu Abonamentowego, przy czym płatność następować będzie w terminie wskazanym w fakturze. Po zakończeniu danego
Okresu Abonamentowego Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny Okres Abonamentowy, chyba że którakolwiek
ze Stron złoży drugiej Stronie oświadczenie o braku woli kontynuowania Umowy, najpóźniej na 14 dni przed upływem danego
Okresu Abonamentowego

ZASADY ZAMAWIANIA:
1. Wypełniony formularz prosimy przesłać faxem na numer 32 281 33 82, 32 281 60 32 lub drogą mailową na adres:
katarzyna.sikorska@grupasokrates.pl; izabela.struzik@grupasokrates.pl, biuro@grupasokrates.pl.
2. Termin realizacji zamówienia – otrzymanie dostępu do Generatora oceny pracy nauczyciela, nie później niż w ciągu 7 dni od
opłacenia faktury.
3. Zamawiający potwierdzam że jest osoba upoważnioną do złożenia zamówienia w imieniu placówki.
4. Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią licencji programu SYSTEM SOKRATES - Generator oceny pracy nauczycieli.
5. Zamawiający zapoznał się z polityką informacyjną RODO, załączoną do formularza zamówienia.

……………………………………..
DATA

………………………………………….
PODPIS ZAMAWIAJĄCEGO

Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa SOKRATES, 41-902 Bytom, ul. Wrocławska 14/6c
tel./fax 32 281 33 82, 32 389 15 37, e-mail: biuro@grupasokrates.pl, www.grupasokrates.pl

