OFERTA CZŁOKOWSKA PROGRAMU
IZBA PARTERÓW PRYWATYCH
ISTYTUTU PARTERSTWA PUBLICZO-PRYWATEGO
Program Izba Partnerów Prywatnych to znakomita okazja do obecności Państwa organizacji oraz jej oferty na rynku
inwestycji publicznych na terenie Polski. Znacznie ułatwia działalność inwestycyjną dzięki połączonemu przez IPPP
potencjałowi wszystkich zainteresowanych środowisk: podmiotów publicznych, sektora prywatnego, ustawodawcy
oraz lokalnych społeczności.
Będący przedmiotem niniejszej oferty Program Izba Partnerów Prywatnych zawiera:
•

pomoc w stworzeniu właściwej oferty, tj. spełniającej specyficzne wymogi rynku PPP jak również
warunki postępowań przetargowych ogłaszanych przez podmioty publiczne,

•

upowszechnianie informacji o Państwa ofercie na rynku inwestycji publicznych,

•

pełne informacje o możliwościach nawiązania współpracy z podmiotami publicznymi oraz dostęp do
pożądanych informacji o rynku PPP:
o
o

przekazywanie starannie dobranych informacji o planowanych i ogłaszanych ofertach
inwestycyjnych oraz postępowaniach przetargowych,
prezentowanie wyselekcjonowanych propozycji współpracy ze strony podmiotów publicznych,
zgodnych z wytycznymi konkretnego członka Programu Izba Partnerów Prywatnych,

•

budowanie wizerunku – kreowanie właściwego i etycznego wizerunku przedsiębiorców wobec
podmiotów publicznych jako wiarygodnych, profesjonalnych i godnych zaufania partnerów do wspólnej
realizacji projektów inwestycyjnych w tym zwłaszcza w formule PPP,

•

doradztwo w cenie programu – cały dzień (8 godzin) konsultacji ogólnych w zakresie PPP w dogodnym dla
Państwa miejscu i czasie,

•

pomoc w nawiązaniu współpracy z partnerami handlowymi oraz inwestycyjnymi w celu zawiązania
konsorcjum, które pełniłoby funkcję partnera prywatnego w umowie o PPP wobec podmiotu publicznego,
prenumerata drukowanej wersji „Forum PPP” – jedynego w Polsce magazynu inwestycji publicznych
dedykowanego PPP, docierającego do przedstawicieli administracji centralnej i samorządowej, organizacji
pozarządowych, uczelni i ośrodków naukowych i kulturalnych, placówek dyplomatycznych, izb
gospodarczych i handlowych oraz najważniejszych firm sektora prywatnego zainteresowanych udziałem w
rynku inwestycji publicznych w Polsce,

•

•

wsparcie w kontaktach z podmiotem publicznym – pomoc w nawiązaniu współpracy w tym organizacji
spotkań roboczych z podmiotem publicznym w celu wypracowania zasad współpracy przy realizacji
konkretnych projektów inwestycyjnych,

•

otrzymanie rocznego raportu PPP w specjalnej, poszerzonej wersji dla członków Programu Izba
Partnerów Prywatnych na temat kierunków rozwoju rynku PPP w Polsce oraz średnioterminowych
pespektyw prawnych i ekonomicznych w tej dziedzinie,

•

możliwość umieszczenia publikacji firmowanej przez Państwa organizację wśród materiałów Centrum
Kompetencji PPP, narzędzia on-line gromadzącego materiały nt. PPP na stronie www.ippp.pl,

•

10% ZIŻKI na umieszczane reklamy w „Forum PPP” – jedynym w Polsce drukowanym magazynie
inwestycji publicznych dedykowanemu PPP.

CEA CZŁOKOSTWA W IZBIE PARTERÓW PRYWATYCH
Roczna opłata (za kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych) wynosi 8 000 PL netto + 23% VAT
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DEKLARACJA UCZESTICTWA W PROGRAMIE
IZBA PARTERÓW PRYWATYCH
ISTYTUTU PARTERSTWA PUBLICZO-PRYWATEGO
Zgłaszam udział w programie Instytutu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego pod nazwą Izba Partnerów Prywatnych.
Zobowiązuję się do opłacenia rocznej składki członkowskiej w wysokości 8.000 PLN + VAT
23%, czyli 9840 PLN tytułem przyjęcia w poczet uczestników Programu Izba Partnerów Prywatnych.
Deklaruję opłacenie składki członkowskiej za .................................................................................... (wpisać okres)
licząc od dnia ………...................... na następujące konto: PKO BP r : 51 1020 1127 0000 1002 0068 8853
Dane instytucji przystępującej do Programu Izba Partnerów Prywatnych:
azwa instytucji
Adres siedziby
Telefon
Fax
e- mail (biuro)
Osoba upoważniona do reprezentowania instytucji
e- mail (osoby reprezentującej instytucję)
www
IP
Osoba do kontaktu w sprawie Programu Izba PP
e- mail (osoby do kontaktu w sprawie Programu Izba PP)
Zasady uczestnictwa:
1. Uczestnikami Programu Izba Partnerów Prywatnych mogą być przedsiębiorcy
2. Warunkiem uczestnictwa w Programie Izba Partnerów Prywatnych jest dokonanie jednorazowej wpłaty składki
członkowskiej.
3. Opłatę składki członkowskiej dokonuje się raz w roku.
4. W przypadku braku wypowiedzenia uczestnictwa w Programie Izba Partnerów Prywatnych, udział w nim zostaje
przedłużony automatycznie na następny rok kalendarzowy i wymagane jest opłacenie składki za kolejny rok.
5. Uczestnicy Programu Izba Partnerów Prywatnych mają prawo do korzystania z pakietu specjalnych uprawnień
określonych w ofercie członkowskiej Programu Izba Partnerów Prywatnych, będącej integralną częścią niniejszego
dokumentu.
6. Uczestnicy Programu mają możliwość kreowania i wpływania na przyszły kształt Partnerstwa Publiczno - Prywatnego w
Polsce.

........................................................
pieczęć instytucji

………………
data

............................................
pieczęć i podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania instytucji

WYPEŁIOY I PODPISAY FORMULARZ PROSIMY ODESŁAĆ A R
FAKSU (22) 482 10 50
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