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STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RP 

ODDZIAŁ W KROŚNIE 
Polish Association of Engineers & Technicians of Transportation Department in Krosno 

38-400 Krosno,  ul. Lewakowskiego 53  Tel./fax 13/432-30-12 

e-mail: biuro@klubdiagnosty.pl, www.klubdiagnosty.pl  

REGON: 370018453 NIP: 684-10-59-472 

 

Krosno, dnia 18.05.2018 r. 

O F E R T A 
Niniejsza oferta zastępuje ofertę z dnia 17.03.2018 r.  

 

Nasze Stowarzyszenie jako jedyny podmiot w Polsce prowadzi działalność doradczą na 

rzecz stacji kontroli pojazdów i jednocześnie zrzesza diagnostów samochodowych. 

W ramach prowadzonej działalności pomagamy  zarówno właścicielom SKP oraz wielu 

diagnostom samochodowym, którzy mają różne problemy wynikające z braku 

wykonanych niektórych czynności kontrolnych, dlatego postanowiliśmy nakręcić film 

instruktażowy przedstawiający pracę diagnostów samochodowych. Obecnie diagnosta 

samochodowy, który przeprowadzi badanie techniczne niezgodnie z określonym 

zakresem i sposobem wykonania, naraża się na sankcję cofnięcia uprawnień na okres 

5 lat, dlatego zawsze doradzamy, aby wykonywać badanie techniczne „w całości” 

zgodnie z literą prawa. 

 

Oferujemy zatem Państwu do nabycia materiał szkoleniowo-edukacyjny w postaci filmu 

instruktażowego pt. „OKRESOWE BADANIE TECHNICZNE  KROK PO KROKU” 

zamieszczonego na personalizowanym pendrive 32 GB. Film trwający ponad 2 godziny 

nagrany jest w jakości FULL HD, zawiera wiele wskazówek i komentarzy odnoszących 

się do przeprowadzanych przez diagnostów samochodowych czynności kontrolnych 

podczas wykonywania okresowego badania technicznego pojazdu. Sprzedaż filmu 

instruktażowego następować będzie na podstawie otrzymanego zamówienia.  

 

Jednostkowa cena sprzedaży wynosi: 

1. Dla podmiotów prowadzących Stacje Kontroli Pojazdów, z którymi Stowarzyszenie 

Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krośnie  ma zawartą umowę:    

1,23 zł brutto (w tym VAT 23%) – dotyczy wyłącznie 1 sztuki. W przypadku 

zakupu kolejnych sztuk, cena za każdą następną sztukę będzie wynosić 100,00 

zł brutto. 

2. Dla podmiotów, które opłaciły koszt uczestnictwa delegowanych osób 

w organizowanych w 2018 roku seminarium szkoleniowym pod nazwą „Zmiany w 

systemie badań technicznych pojazdów”:   

250,00 zł brutto (w tym VAT 23%). W przypadku zakupu kolejnych sztuk, cena 

za każdą następną sztukę będzie wynosić 150,00 zł brutto. 

3. Dla pozostałych  podmiotów:   

300,00 zł brutto (w tym VAT 23%). W przypadku zakupu kolejnych sztuk, cena 

za każdą następną sztukę będzie wynosić 150,00 zł brutto. 

 

W cenie sprzedaży zawarty jest koszt przesyłki.  
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……………………..…….. dnia ……………………… 

Z A M Ó W I E N I E 

ZAMAWIAMY …..…. sztuk materiałów szkoleniowo – edukacyjnych w postaci filmu 

instruktażowego „okresowe badanie techniczne krok po kroku” zamieszczonego na 

personalizowanym pendrive 32 gb. 

 

Dane do wystawienia faktury vat: 

Nazwa  

 

Adres  

 

NIP  

 

 

W przypadku zapłaty za pobraniem proszę wpisać znak „X”:  

 

Zastrzeżenie: 

Nagrany na pendrive film instruktażowy pt. „OKRESOWE BADANIE TECHNICZNE  KROK 

PO KROKU” przeznaczony jest wyłącznie do użytku kupującego – każdy pendrive jest 

personalizowany. 

Wszelkie prawa, wynikające z praw autorskich Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 

Komunikacji RP Oddział w Krośnie są zastrzeżone. Jakiekolwiek publiczne projekcje, 

wypożyczanie lub inne formy udostępniania, powielanie a także zamieszczanie w całości lub 

wybranych fragmentów filmu (obrazu lub dźwięku) w środkach masowego przekazu lub 

innych formach komunikacji  jest bezwzględnie zabronione. Zakupiony pendrive jak też 

materiał (obraz i dźwięk) na nim zarejestrowany nie może być przedmiotem obrotu 

handlowego tak na terenie Polski jak i poza jej granicami bez uzyskania pisemnej zgody 

uprawnionego z praw autorskich. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP 

Oddział w Krośnie dołożyło wszelkich starań by pendrive i materiał działał poprawnie. 

Pendrive został także sprawdzony kilkoma programami antywirusowymi przy użyciu 

najnowszych definicji wirusów. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP 

Oddział w Krośnie nie ponosi jednak odpowiedzialności za ewentualne problemy 

spowodowane korzystaniem z pendrive. 

copyright © Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krośnie 
 

Uwaga: Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Zastrzeżeń. Pendrive będzie 

wysyłany po uregulowaniu należności. Istnieje także możliwość dokonania przedpłaty - 

wówczas pendrive zostanie wysłany wraz z fakturą vat. 

 

      

     …………….…………………………………….. 

Podpis i pieczęć osoby upoważnionej  


