ZAMÓWIENIE DOTACYJNE – JĘZYK ANGIELSKI
SERIA FLASH
ROK SZKOLNY 2022/2023
Formularz jest ważny do 31.12.2022 r.

ZAMAWIAM PODRĘCZNIKI
Podręcznik obejmuje publikację papierową oraz dostęp online do jej cyfrowego odzwierciedlenia
i nagrań.

Tytuł

Cena

Flash. Klasa 4. Student’s Book

25,70 zł

Flash. Klasa 5. Student’s Book

25,70 zł

Flash. Klasa 6. Student’s Book

25,70 zł

Flash. Klasa 7. Student’s Book

29,20 zł

Flash. Klasa 8. Student’s Book

29,20 zł

Zamawiana liczba egz.

ZAMAWIAM MATERIAŁY ĆWICZENIOWE
Materiał ćwiczeniowy obejmuje publikację papierową i dostęp do jej interaktywnej wersji na
platformie edukacyjnej expressdigibooks.com. Korzystanie z platformy wymaga rejestracji, akceptacji
regulaminu i użycia kodu znajdującego się w papierowej wersji publikacji.

Tytuł

Cena

Flash. Klasa 4. Workbook + kod DigiBook

8,00 zł

Flash. Klasa 5. Workbook + kod DigiBook

8,00 zł

Flash. Klasa 6. Workbook + kod DigiBook

8,00 zł

Flash. Klasa 7. Workbook + kod DigiBook

8,00 zł

Flash. Klasa 8. Workbook + kod DigiBook

8,00 zł

Zamawiana liczba egz.

DANE NABYWCY
Nabywca (gmina/miasto/powiat) ………………………………………………………………….…………………………….……..
………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………..
NIP ………….……………………………………… Ulica i nr ....………………………………………….…………………………..……
Miejscowość …………………………………………………………………………………………..…………………..…………….………
Kod ……………………………………... Poczta ……………….………………….………………………………………..…….……..….

DANE ODBIORCY
Nazwa szkoły ………………………………………………………………………………………………………………….……………….....
Ulica i nr ………………………………………………………………..…….………………………………………………….……………..……
Miejscowość …………………………………..……………… Kod ……………….... Poczta …………………….………….….….….
E-mail szkoły …………………………………………………………………………………………………………………..……………….....
Imię i nazwisko osoby zamawiającej ……………………………………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy …………..…………………………………………………………………………………………………….…..…….
E-mail osoby zamawiającej …………………………………………………………………..……………………………..….……..…..
Termin realizacji zamówienia ………………………………………………………………………………………………………………
Uwaga! Egis Sp. z o.o. pokrywa koszty wysyłki, jeśli wartość zamówienia przekracza 150 zł.
Zapoznałem się z ogólnymi
warunkami sprzedaży dotacyjnej dla
szkół i je akceptuję.* (dokument jest
dostępny na stronie egis.com.pl oraz
w siedzibie Egis Sp. z o.o.).

Pieczęć i czytelny podpis Dyrektora szkoły

………………………………………
Data

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Egis Sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel Express Publishing w Polsce,
31-462 Kraków, ul. Pilotów 71, KRS 45858 (SR Kraków – Śródmieście), NIP 676-20-17-752. Dane osób, które po stronie Zamawiającego
uczestniczą w realizacji zamówienia, będą przetwarzane przez Egis Sp. z o.o. w celu realizacji zamówienia. Podanie danych jest dobrowolne,
ale niezbędne w ww. celu. Pełna informacja o przetwarzaniu danych oraz prawach osób jest dostępna na stronie www.egis.com.pl w dziale:
Polityka prywatności.

Formularz zamówienia należy przesłać e-mailem na adres: dotacja@egis.com.pl
lub pocztą na adres: Magazyn Główny Egis, ul. Kochanowskiego 30, 33-100 Tarnów.

* Zaznaczenie obowiązkowe

