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                                                                                                     ……………………… 
                                                                                                                                                                                                (miejsce i data) 

DANE DO WYSTAWIENIA  FAKTURY 

NAZWA FIRMY:…………………………………………………………………….  

ADRES: …………………………………………………………………………….. 

TEL:……………………………………….FAX:……………………………………  

E-MAIL: …………………………………………………………………………….. 

NUMER NIP: ………………………………………………………………………. 

ADRES DO KORESPONDENCJI: ………………jw.………………………………… 

Proszę o przeszkolenie w ramach szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy następujących pracowników 
(niezbędne dane to imię, nazwisko): 
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Przesłanie zlecenia oraz dokonanie przedpłaty za szkolenie są warunkami uczestnictwa i jednocześnie potwierdzeniem udziału w szkoleniu. 
W przypadku przesłania zlecenia w terminie krótszym niż trzy dni, od ustalonej daty szkolenia, Zleceniodawca prześle potwierdzenie 
dokonania przedpłaty (z podaniem ilości osób) na wskazany adres e-mail. ORLEN Eko Sp. z o.o. zobowiązuje się do zwrotu należności w 
przypadku przekazania informacji o rezygnacji ze szkolenia, nie później niż dwa dni przed terminem szkolenia. 
ORLEN Eko Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia po uprzednim uzgodnieniu ze Zleceniodawcą. 
Oświadczenie Zleceniodawcy: 
Należność zgodnie z aktualną ceną z cennika/ceną z umowy/ceną z oferty cenowej zobowiązujemy się uregulować w formie przedpłaty w 
terminie do trzech dni poprzedzających termin szkolenia. Przedpłaty dokonamy przelewem na konto ORLEN Eko Sp. z o.o.: BANK PEKAO 
S.A. O/PŁOCK 49 1240 3174 1111 0010 0274 5166 z dopiskiem: „Przedpłata za szkolenie firmy…..”. Jednocześnie oświadczamy, że 
upoważniamy ORLEN Eko Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT  bez składania podpisu upoważnionej  przez nas osoby. 
 

Przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją Zlecenia uregulowane odrębną Umową powierzenia 
 
  Przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją Zlecenia uregulowane zgodnie z Załącznikiem:  WARUNKI 

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, które powierzane są do przetwarzania przez ORLEN Eko Sp. z o.o. w związku z prowadzeniem szkoleń w dziedzinie 
bhp i ppoż., stanowiącym integralną część Zlecenia.  

 
 
 

……….……………………… 
                                                                                                                                                       Zleceniodawca (podpis) 

 

 

NAZWA SZKOLENIA TERMIN 
LICZBA 
OSÓB 

CENA 
JEDNOSTKOWA           

(w zł netto) 

WARTOŚĆ 
PRZEDPŁATY 

Szkolenie wstępne     

Szkolenie doraźne (z zasad poruszania się po terenie 
ZP ANWIL S.A. 

    

Szkolenie dla pracowników innego pracodawcy, 
wykonujących prace na terenie ANWIL S.A. 

    

Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych, na których występują 
warunki szczególnie niebezpieczne 

    

Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych 

    

Szkolenie okresowe dla pracowników 
administracyjno – biurowych 

    

Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno - 
technicznych 

    

Szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób 
kierujących pracownikami 

    

Szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej 

    

Inne:     

 RAZEM:    


