DEKLARACJA UDZIAŁU 

WE WDROŻENIU SZJ - PFRN ZGODNEGO Z NORMĄ ISO 9001:2008
Proszę wypełnić deklarację i przesłać ją do:
Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, Świętokrzyska 36 lok. 8, 00-116 Warszawa
tel. (22) 654 5869, faks (22) 825 34 95, e-mail: aslowikowska@pfrn.pl 

NAZWISKO I IMIĘ:

FIRMA:

ADRES:

MIASTO:

KOD:

TELEFON            

FAX 

E-MAIL: 

CZŁONEK Stowarzyszenia zrzeszonego w PFRN /nazwa Stowarzyszenia/ 


Proszę zaznaczyć opcję, którą Państwo wybierają. W późniejszym terminie otrzymają Państwo druk umowy licencyjnej. Podpisanie umowy licencyjnej stanowi zobowiązanie do udziału w programie. 

NAZWA PROGRAMU
Koszt dla członków stowarzyszeń zrzeszonych w PFRN*
Koszt dla osób 
nie zrzeszonych*
Certyfikat jakości
„ISO 9001:2008”
 PŁATNE W CAŁOŚCI

4 500 zł*
 PŁATNE W CAŁOŚCI

6 750 zł* 
Opcja płatności w 3  ratach:
1 rata 7 dni od podpisania umowy
2 rata po 6 tygodniach
3 rata po 12 tygodniach
 PŁATNE W RATACH
1550 zł
1550 zł
1550 zł
 PŁATNE W RATACH
2300 zł
2300 zł
2300 zł
*) zaznacz właściwe
Koszt obejmuje: dokumentację SZJ, koszt certyfikacji (w 2011r.), wystawienia certyfikatu (3 szt.), udział max. 2 osób z jednego biura w 3 jedno- i dwudniowych szkoleniach (4 dni szkoleniowe), koszt oprogramowania publikującego dokumentację SZJ.

DODATKOWE KOSZTY utrzymania certyfikatu ISO 9001 dla grupy przystępującej w 2010 roku *
Koszt certyfikacji (recertyfikacji w 2012 r.) – opłata roczna
1200 zł
1500 zł
DODATKOWE KOSZTY utrzymania certyfikatu ISO 9001 (licząc od roku 2013)
Koszt audytu rocznego (po 1-szym i 2-gim roku od daty wznowienia certyfikatu)
900 zł  każdy
1200 zł każdy
Koszt certyfikacji (raz na 3 lata)
1200 zł
1500 zł
* Biura przystępujące do wdrożenia SZJ - PFRN w 2010 roku zostaną dołączone do grupy biur posiadających certyfikat oraz będą ubiegały się o certyfikat ISO 9001 przyznany grupie PFRN w 2009 roku (recertyfikacja). To oznacza, że postępowanie certyfikacyjne nowej grupy zostanie połączone z auditem nadzoru wcześniejszej grupy. Nowa grupa po pomyślnym przejściu auditu certyfikacyjnego, otrzyma certyfikat ISO 9001 ważny 1 rok, a w 2012 r., po pomyślnym wznowieniu certyfikatu, certyfikat ISO 9001 ważny na 3 lata.

Ceny zostaną zachowane przy zebraniu minimum 10 nowych biur uczestniczących w programie. Przy mniejszej liczbie uczestników ceny mogą wzrosnąć.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polską Federację Rynku Nieruchomości w związku z prowadzoną procedurą, wiem, że udostępnienie danych ma charakter dobrowolny, oraz oświadczam, że znam swoje prawa (zgodnie z Ust. z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883).

POWYŻSZE KWOTY NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT						
Data i podpis

