Numer zgłoszenia
……/……/……
(wypełnia organizator)

(Pieczęć firmy)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
do Programu Certyfikacyjnego
“Firma Godna Polecenia i Zaufania”

Pełna nazwa firmy:
NIP:
Kod:

REGON:
Miejscowość:

Województwo:

Ulica:

Branża:

Imię i nazwisko osoby wskazanej do kontaktu w sprawie Programu:
Tel. osoby do kontaktu:

fax firmy:

e-mail osoby do kontaktu:

strona internetowa:

Czy firma posiada zaległości względem ZUS:

 TAK

 NIE

Czy firma posiada zaległości względem US:

 TAK

 NIE

Czy firma posiada zaległości względem innych instytucji Państwowych:

 TAK

 NIE

Firma istnieje od (z uwzględnieniem dokonanych przekształceń prawnych):

Pakiety:
(po pozytywnej ocenie certyfikacji wstępnej, wybieram lub chcę poznać wybrany pakiet dla mojej firmy)
Wielkość firmy
Pakiet
„STANDARD”
Pakiet „SILVER”
Pakiet „GOLD”

Mikro firmy*


799 PLN

1.299
1.499

PLN
PLN

Małe firmy**

Średnie firmy***

1.499

PLN

3.999

PLN

1.999
2.199

PLN
PLN

5.999
6.999

PLN
PLN

Duże firmy****
6.999

PLN

 11.999 PLN
14.999 PLN

*mikro firmy (przychód do 1 mln PLN za ubiegły rok obrachunkowy)
**małe firmy (przychód od 1mln – 5 mln PLN za ubiegły rok obrachunkowy)
***średnie firmy (przychód od 5mln – 25mln PLN za ubiegły rok obrachunkowy)
****duże firmy (przychód powyżej 25mln PLN za ubiegły rok obrachunkowy)
Podane kwoty są kwotami netto i należy do nich naliczyć należny podatek VAT w wysokości 23%
Opłacenie wybranego pakietu odbywa się po pozytywnej ocenie zgłoszenia w procesie Certyfikacji wstępnej i jest wymogiem do
przystąpienia do Certyfikacji właściwej

CERTYFIKATYDLAFIRMY.COM

Opcje płatności (proszę o zaznaczenie odpowiedniej):

 Wpłacimy kwotę brutto zaraz po otrzymaniu pozytywnej decyzji po wstępnej weryfikacji na rachunek bankowy:
LB Consulting PKO BP: 67 1020 2401 0000 0902 0578 8650
(w tytule przelewu: Proces Certyfikacji oraz NIP firmy – XXX-XXX-XX-XX)

 Wpłacimy w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania faktury proforma od Organizatora (tj. LB Consulting)

Oświadczam, że dane zawarte w Formularzu Zgłoszeniowym są zgodne z prawdą. Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych, tylko i wyłącznie na potrzeby udziału firmy w Programie Certyfikacyjnym Firm Godnych
Polecenia i Zaufania (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 1997 r. nr 133
poz. 833). Wyrażam zgodę na gromadzenie informacji oraz przechowywanie nadesłanych dokumentów w miejscu
wyznaczonym przez Organizatora Programu, jak również na umieszczanie nazwy i adresu siedziby mojej firmy w
zestawieniach Firm Godnych Polecenia i Zaufania m.in. w mediach społecznościowych, na nośnikach reklamy zewnętrznej
oraz stronach www.
Oświadczam, iż znana mi jest treść regulaminu Programu Certyfikacyjnego Firma Godna Polecenia i Zaufania lub, że
miałem/-am możliwość zapoznania się z jego treścią znajdującą się na stronie internetowej:
www.certyfikatydlafirm.com
Wyrażam zgodę na przesłanie mi tego regulaminu na piśmie wraz z Pakietem Członkowskim Firm Godnych Polecenia i
Zaufania (tj. certyfikat wraz z innymi materiałami marketingowymi)
Wyrażam zgodę na jego postanowienia, w szczególności na poddanie się procedurze weryfikacyjnej określonej
postanowieniami regulaminu.

…………………………………………..

…………………………………………………………………………

miejscowość, data

podpis i pieczęć osoby reprezentującej firmę

Powyższe dane są poufne i nie będą wykorzystywane do celów innych niż dla potrzeb Programu Certyfikacyjnego Firm
Godnych Polecenia i Zaufania.
Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres e-mail zgloszenia@certyfikatydlafirmy.com lub adres
korespondencyjny firmy: LB Consulting, Tarnogórska 122 lok. 5, 44-102 Gliwice
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w trakcie trwania Programu Certyfikacyjnego Firm Godnych Polecenia i
Zaufania Organizator nie zwraca dokonanych wpłat.
www.CertyfikatyDlaFirmy.com

_________________________________________________________________________________
Kiedy firma może znaleźć się w Programie Certyfikacyjnym Firm Godnych Polecenia i Zaufania ?
■ Gdy prowadzi działalność od co najmniej 12 miesięcy
■ Zostanie pozytywnie oceniona m.in. na podstawie:
– braku wyroków zasądzających w sprawach o nieuregulowane należności;
– terminowo regulowanych płatności z tytułu podatków, ceł, należności wobec ZUS, opłat leasingowych i innych należności;
– pozytywnej weryfikacji w bazach (m.in. KRD, ERIF, BIG InfoMonitor, CEIDG, KRS, GUS, D&B, etc.);
– pozytywnych ocen i opinii o firmie;
– dodatkowym atutem będzie przedstawienie posiadanych już certyfikatów lub pisemna rekomendacja od kontrahentów;
– weryfikacji informacji o firmie znajdujących się w Internecie (m.in.: stronie internetowej, portalach społecznościowych, portalach
opiniotwórczych);
■ Gdy prześle drogą elektroniczną lub pocztową uzupełniony formularz wraz z ankietą scoringową (ankieta tylko dla pakietu Srebro i Złoto)
■ Terminowo ureguluje opłaty za przystąpienie i przynależność do Programu Certyfikacyjnego Firm Godnych Polecenia i Zaufania
■ Pierwszym krokiem jest zarejestrowanie firmy w systemie, wysyłając uzupełniony Formularz Zgłoszeniowy wraz z Ankietą
Scoringową (ankieta tylko dla pakietu Srebro i Złoto) oraz wniesienie opłaty za proces certyfikacji właściwej

CERTYFIKATYDLAFIRMY.COM

