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OFERTA UDZIAŁU W PROGRAMIE
„IZBA PODMIOTÓW PUBLICZYCH”
ISTYTUTU PPP

Program „Izba Podmiotów Publicznych” oferuje Państwu unikalny oraz wyjątkowo szeroki
zakres wsparcia w racjonalizacji wydatkowania środków publicznych oraz w przygotowaniu i
realizacji inwestycji publicznych w modelu PPP i/lub koncesji, jak również szereg usług
(m.in. szkoleniowych i promocyjnych), przez cały rok kalendarzowy wg poniższej
specyfikacji:
Pakiet „podstawowy”

Pakiet „rozszerzony”

1) audyt oszczędnościowy,

1) zakres „podstawowy” oraz:

2) ocena potencjału wdrażania
projektów PPP i koncesji,

2) stworzenie ram
instytucjonalnych i
politycznych dla wdrażania
PPP i koncesji,

3) 1 szkolenie z zakresu PPP i
koncesji,
4) do wyboru dla wybranego
przedsięwzięcia typu PPP:
konsultacje rynkowe albo
analiza organizacyjnobiznesowa,
5) cokwartalna wymiana
doświadczeń pomiędzy
uczestnikami programu
(spotkania bezpośrednie),
6) newsletter IPPP,
7) bezpłatna prenumerata
polskiego „Forum PPP”
oraz angielsko-polskiego
„PPP Magazine” w
wersjach elektronicznych,
8) 10% rabatu na pozostałe
usługi Instytutu PPP.

3) wstępna analiza
przedrealizacyjna
przedsięwzięcia typu PPP,
4) bezpłatna prenumerata
polskiego „Forum PPP” oraz
angielsko-polskiego „PPP
Magazine” w wersjach
drukowanych,
5) bezpłatne uczestnictwo w roli
gości na płatnych
konferencjach PPP
organizowanych przez Instytut
PPP w kraju i zagranicą
6) dodatkowe 5% rabatu na
pozostałe usługi Instytutu PPP
(łącznie 15%) .

Pakiet „pełny”
1) zakres „podstawowy” i
„rozszerzony” oraz
dodatkowo:
2) konsultacje rynkowe dla
dodatkowego
przedsięwzięcia typu
PPP (łącznie 2
konsultacje),
3) do wyboru dla
wybranego
przedsięwzięcia typu
PPP: pełna analiza
przedrealizacyjna albo
pełna obsługa prawna,
4) bezpłatne uczestnictwo
w roli prelegentów na
płatnych i bezpłatnych
konferencjach PPP
organizowanych przez
Instytut PPP w kraju u
zagranicą,
5) dodatkowe 5% rabatu na
pozostałe usługi
Instytutu PPP (łącznie
20%).

Powyższy zakres usług świadczonych w ramach poszczególnych wariantów „Izby Podmiotów
Publicznych” jest również dostępny na stronie www.ippp.pl.

Instytut PPP  ul. Noakowskiego 24, 00-668 Warszawa  tel. (22) 435 95 02  faks (22) 482 10 50  e-mail info@ippp.pl
www.ippp.pl  KRS 0000172867  REGO 015613863  IP 118-171-2761  PKO BP 51-1020-1127-0000-1002-0068-8853

str. 2/3

DEKLARACJA UCZESTICTWA W PROGRAMIE
„IZBY PODMIOTÓW PUBLICZYCH”
ISTYTUTU PPP

Niniejszym deklaruję udział reprezentowanego przeze mnie podmiotu, którego dane widnieją poniżej,
w programie Instytutu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego z siedzibą w Warszawie (ul. Noakowskiego
24, 00-668 Warszawa, KRS 0000172867, REGON 015613863, NIP 118-171-2761) pod nazwą „Izba
Podmiotów Publicznych” wg następującego zakresu (prosimy zaznaczyć odpowiednie pole):
Rodzaj podmiotu
publicznego
„duży”
podmiot
publiczny*
„średni”
podmiot
publiczny*
„mały”
podmiot
publiczny*

Pakiet „podstawowy”

Pakiet „rozszerzony”

Pakiet „pełny”







6.000 zł

25.000 zł

55.000 zł







6.000 zł

15.000 zł

40.000 zł







6.000 zł

12.000 zł

30.000 zł

Wszystkie ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 23% podatku VAT.
*”duży” podmiot publiczny – miasta na prawach powiatu, zarządy województw wraz z podległymi im jednostkami,
administracja centralna wraz z podległymi jej strukturami,
„średni” podmiot publiczny – gminy miejskie i spółki komunalne, starostwa powiatowe wraz z podległymi im jednostkami,
„mały” podmiot publiczny – gminy miejsko-wiejskie i wiejskie oraz podległe im struktury.

Zobowiązuję się do opłacenia rocznej składki członkowskiej w wysokości wskazanej powyżej tytułem
przyjęcia w poczet członków programu „Izby Podmiotów Publicznych”. Udział w programie liczony
będzie od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Instytutu PPP o numerze:
PL51-1020-1127-0000-1002-0068-8853

Dane instytucji przystępującej do programu „Izba Podmiotów Publicznych”:
azwa instytucji:
Adres siedziby:
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IP instytucji:
Telefon / Faks:
E-mail (biuro):
Imię i nazwisko osoby upoważnionej
do reprezentowania instytucji:
E-mail (osoby reprezentującej
instytucję):
Strona internetowa instytucji:
Osoba do kontaktu w sprawie „Izby
Podmiotów Publicznych”:
E-mail (osoby do kontaktu w sprawie
„Izby Podmiotów Publicznych”):

Oświadczenie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach
marketingowych i usługowych przez „Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego” (ul. Noakowskiego
24, 00-668 Warszawa) zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.
U. Nr 133, pozycja 883). Równocześnie wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w
rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.
U. Nr 144, poz. 1204) na podane powyżej adresy poczty elektronicznej. Oświadczam, że zostałem
poinformowany o możliwości wglądu, poprawiania oraz usunięcia moich danych.

Pieczęć instytucji:

Data:

Podpis osoby upoważnionej do
reprezentowania instytucji:

WYPEŁIOY I PODPISAY FORMULARZ PROSIMY ODESŁAĆ A
R FAKSU (22) 482 10 50 lub na adres info@ippp.pl
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