
REGULAMIN OFERTY
PAKIET SZKOLENIOWY 5+

PAKIET SZKOLENIOWY 5+ – INFORMACJE PODSTAWOWE

PAKIET SZKOLENIOWY 5+ jest imienny i obejmuje uczestnictwo jednej osoby w pięciu wybranych szkoleniach 2-dniowych oraz 
bezpłatny udział w Zjeździe Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych dla jednej lub dwóch osób w zależności od ścieżki 
pakietu.

Każda osoba, która ukończy dowolną ścieżkę w ramach PAKIETU 5+ otrzymuje Dyplom Specjalisty nowej ustawy Pzp (z liczbą godzin 
i tytułami wszystkich szkoleń) oraz certyfikaty za każde szkolenie oddzielnie. Użytkownik PAKIETU 5+ ma możliwość wyboru opcji 
dyplomu ze zdjęciem lub bez zdjęcia. 

Wszystkie wybrane szkolenia muszą zakończyć się do 31 grudnia 2021 r.

Zapis na PAKIET SZKOLENIOWY 5+

Z PAKIETU SZKOLENIOWEGO 5+ mogą skorzystać zarówno osoby prywatne, jak i pracownicy firm oraz instytucji publicznych.

Zamówienie PAKIETU SZKOLENIOWEGO 5+ 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

Zamówienie PAKIETU SZKOLENIOWEGO 5+ jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.

Zmiana uczestników korzystających z poszczególnych szkoleń w ramach PAKIETU jest niemożliwa.

Sprzedaż PAKIETU SZKOLENIOWEGO 5+ trwa do 31 grudnia 2020 r.

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.

Możliwości wykorzystania PAKIETU 5+

Rezygnacja ze szkolenia w ramach PAKIETU SZKOLENIOWEGO 5+

Płatność za PAKIET 5+

Osoba zainteresowana pakietem 5+ ma dwie możliwości zakupu pakietu tj.
      Zakupu pełnego pakietu pięciu szkoleń z nowej ustawy Pzp
      Zakupu i zrealizowania pięciu szkoleń z nowej ustawy Pzp oddzielnie, jednak w okresie od początku obowiązywania akcji
     do 31 stycznia 2021 r.

Osoba zainteresowana wybiera dowolne szkolenia z oferty ApexNet dotyczące nowej ustawy Pzp. Nie musi określać wyboru
konkretnych szkoleń przy zakupie pakietu.

Osoba decydująca się na ścieżkę pełną zobowiązana jest do opłaty za pakiet na podstawie faktury wystawionej po przesłaniu 
zgłoszenia. Standardowy termin płatności to 14 dni.
Osoba decydująca się na ścieżkę pojedynczych szkoleń rozlicza się oddzielnie za każde szkolenie z zachowaniem powyższych 
(patrz punkt 1.) zasad.

W ramach ceny 4975 zł netto uczestnikowi przysługuje prawo do udziału jako pełnoprawny uczestnik w 5 szkoleniach 2-dniowych 
dowolnie wybranych z oferty ApexNet.

Z PAKIETU SZKOLENIOWEGO 5+ 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.

Cena PAKIETU SZKOLENIOWEGO 5+ wynosi 4975 zł netto (+vat 23%). Zwolnienie 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.

W ramach pakietu uczestnikowi przysługuje bezpłatne uczestnictwo w Zjeździe Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień 
Publicznych. Wartość Zjazdu to 690 zł netto. W ścieżce pełnej uczestnik otrzymuje dwie bezpłatne wejściówki, a w ścieżce 
pojedynczej jedną wejściówkę. Wejściówki mogą być przekazane dowolnej osobie.

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

Rezygnacja uczestnika z PAKIETU SZKOLENIOWEGO 5+ przyjmowana jest wyłącznie w formie pisemnej do 5 dni roboczych po 
wystawieniu faktury za PAKIET.

Uczestnik może zrezygnować ze szkolenia w ramach PAKIETU SZKOLENIOWEGO 5+ do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkole-
nia wyłącznie w formie pisemnej.

Brak przesłania rezygnacji w terminie do 5 dni roboczych przed szkoleniem skutkuje wykorzystaniem przez uczestnika danego 
szkolenia i tym samym zmniejszeniu liczby szkoleń do wykorzystania w ramach PAKIETU.
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Rezygnacja z PAKIETU SZKOLENIOWEGO 5+

Dowiedź się więcej na
www.apexnet.pl


