FORMULARZ ZAMÓWIENIA RAPORTU
pt. „

Rynek magazynowania energii elektrycznej w Polsce – technologie, wdrożenia regulacje

Miejscowość i data: …………………………………………
INFORMACJE O FIRMIE ZAMAWIAJĄCEJ:
Nazwa: ……………………………………………………………………………………………………………………….

NIP:…………………………………………

Ulica: …………………………………………………………………………

Miasto:……………………………………

Kod: ………………………………..

Osoba upoważniona do zaciągania zobowiązań:
Osoba do kontaktu: …………………………………………………………………………. e-mail: ………………………………………. Telefon:………………….
Informacje dodatkowe:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
TERMIN REALIZACJI (proszę podkreślić):
Standardowy:

7 dni

Ekspresowy:

2 dni

Super-ekspresowy:

1 dzień (tylko dla wersji PDF)

Wersja drukowana:

6000 PLN + 23% VAT

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA (proszę podkreślić):
Wersja elektroniczna PDF:

5000 PLN + 23% VAT

WARUNKI ZAMÓWIENIA:
1. Raport dostarczany jest w języku polskim /standardowo/, natomiast raport może być przetłumaczony na język angielski na życzenie Zamawiającego za
dodatkową opłatą. Tłumaczeniu mogą też podlegać istotne dla oceny wybrane sekcje raportu.
2. Zamawiający zobowiązany jest uregulować należność za zamówiony raport na podstawie faktury proforma. Płatność realizowana jest przelewem bankowym na
rachunek bankowy PIME o numerze PL 77 1050 1025 1000 0090 3103 2965 ING Bank Śląski S.A.
3. Procedura realizacji zamówienia zostanie rozpoczęta w momencie zaksięgowania należności na koncie PIME. Procedura może być rozpoczęta wcześniej za
uprzednim przedstawieniem przez Zamawiającego potwierdzenia płatności na konto PIME.
4. Zamawiający, rezygnując z zamówienia ponosi pełne koszty zgodnie z obowiązującymi cennikiem, tak jak przy realizacji zamówienia.
5. Informacje zawarte w raporcie stanowią własność PIME.
6. Każda dostarczona przez PIME informacja, jej część lub komentarz muszą być potraktowane przez Zamawiającego jako ściśle poufne i mogą być wykorzystywane
wyłącznie dla potrzeb własnych Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest nie udostępniać, nie przekazywać i nie ujawniać uzyskanych informacji, ich części
lub komentarza osobom trzecim w jakiejkolwiek postaci i formie, chyba, że obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub za wyraźnym, pisemnym pozwoleniem
PIME. Za każdy przypadek naruszenia tego zakazu Zamawiający zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości netto 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy).
W przypadku, gdy kwota roszczeń PIME przekracza netto 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy) ma on prawo dochodzić swoich roszczeń w pełnej wysokości.
7. PIME dokłada najwyższej staranności, aby dostarczone informacje były rzetelne i kompletne, jednakże ze względu na technikę zbierania danych oraz brak
możliwości pełnej weryﬁkacji danych pochodzących ze źródeł niezależnych od niego, nie gwarantuje, że informacje będą ściśle prawdziwe i kompletne i nie będzie
z tego tytułu ponosił odpowiedzialności.
8. Zamawiający wykorzystuje dostarczone informacje na wyłączne, własne ryzyko i nie służą mu z tytułu ich wykorzystania jakiekolwiek roszczenia do PIME,
włączając w to roszczenia o utratę zysków lub inne przypadkowe, pochodne lub pośrednie szkody wynikające z użycia danych uzyskanych od PIME w oparciu o
niniejsze zamówienie.
9. PIME zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zamówienia, bez podania przyczyny.
10. Zamawiający wyraża zgodę na udostępnienie treści niniejszego zamówienia i informacji w nim zawartych upoważnionym przez PIME podmiotom należącym
do Stowarzyszenia, w tym członkom ich władz i pracownikom. Przekazywanie informacji może nastąpić w szczególności w celu wykonania obowiązków
wynikających z prawa polskiego oraz prawa obcego, zawierania innych umów z Zamawiającym lub składania innych ofert.
11. Wszelkie ewentualne spory powstałe na tle niniejszego zamówienia rozstrzygane będą przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie,
według regulaminu tego sądu.
12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach stosuje się prawo cywilne.
13. Osoby podpisujące zamówienie oświadczają, że są upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu ﬁrmy, którą reprezentują.

................................................................

..............................................................................

Pieczęć ﬁrmowa z NIP Zamawiającego

Pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej

Stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Energii, 00-585 Warszawa, ul. Bagatela 10
tel. 606692917, email: biuro@pime.pl, www.pime.pl

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997r. Nr 133 poz. 833) Stowarzyszenie Polska Izba
Magazynowania Energią (dalej PIME) z siedzibą w Warszawie (02-884) przy ul. Puławskej 424, informuje, że jest administratorem danych
osobowych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez PIME,
świadczonych usług oraz oferowanych produktów. Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. Ust. 144 poz. 1204) o świadczeniu usług drogą
elektroniczną wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących PIME. Wyrażającemu zgodę
na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych innym administratorom, którzy są partnerami Stowarzyszenia Polska Izba Magazynowania
Energii (dalej PIME) i których lista znajduje się na stronie wydarzenia w zakładce Partnerzy oraz Stowarzyszeniu Polska Izba Magazynowania
Energii z siedzibą w Warszawie (02-884) przy ul. Puławskiej 424. Tym samym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach
promocji i marketingu działalności prowadzonej przez klientów PIME w zakresie świadczonych usług oraz oferowanych produktów. Zgodnie z
ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. Ust. 144 poz. 1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą
elektroniczną ofert oraz informacji handlowych klientów PIME. Jestem świadomy/a dobrowolności podania danych. Zgodnie z prawem
wyrażającemu zgodę przysługuje prawo dostępu do danych oraz ich poprawiania jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
tych danych lub ich przekazywania innemu administratorowi.

……………………………
Podpis i pieczątka

Stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Energii, 00-585 Warszawa, ul. Bagatela 10
tel. 606692917, email: biuro@pime.pl, www.pime.pl

