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REGULAMIN OFERTY FIRST MINUTE 
MPM Productivity Management 

  
 
1. Cena jednego szkolenia dla jednej osoby w ofercie First Minute:  
  

 z cyklu FSC - Focused Supply Chain: 2.900 PLN netto                

cena standardowa: 3.300 PLN netto  
 

 z cyklu POM - Principles of Operations Management:  3.700 PLN netto  

cena standardowa: 4.000 PLN netto  
 

 z cyklu CPIM - Certified in Production and Inventory Management  

CPIM Part 1. Warsztat certyfikacyjny: 5.100 PLN netto  
(dla wcześniejszych uczestników szkoleń SCM organizowanych przez MPM:  2.400 PLN netto)  
cena standardowa: 5.500 PLN netto 
(dla wcześniejszych uczestników szkoleń SCM organizowanych przez MPM: 2.700 PLN netto) 
 

 z zakupów operacyjnych lub strategicznych:  1.650 PLN netto 

netto cena standardowa: 1.900 PLN netto  
 

 z gospodarki magazynowej: 1.400 PLN netto  

cena standardowa: 1.600 PLN netto  
 

 z Demand Driven Planner (pl) lub (en):  2.950 PLN netto   

cena standardowa: 3.150 PLN netto  
 

(pl) szkolenie w języku polskim, materiały w języku polskim 
(en) szkolenie w języku angielskim, materiały w języku angielskim 

 
 z DDBrix (en) - warsztaty praktyczne przybliżające DDMRP: 1.700 PLN netto 

cena standardowa: 1.900 PLN netto  
 

(en) szkolenie w języku angielskim, materiały w języku angielskim 
 

 z Pakietem DDP i DDBrix  (en) - przy zakupie dwóch szkoleń: DDP (Wprowadzenie do metodologii 
DDMRP) i DDBrix (warsztaty praktyczne przybliżające DDMRP): 4100 PLN netto 
cena standardowa: 4.500 PLN netto  
 

(en) szkolenie w języku angielskim, materiały w języku angielskim 

 

 z warsztatu S&OP: Sales and Operation Planning, czyli budząc “&” w S&OP: 1.900 PLN netto  

cena standardowa: 2.250 PLN netto  

 

 z warsztatu Young Professionals TFC Workshop: 5.400 PLN netto  

cena standardowa: 5.900 PLN netto  

UWAGA: w przypadku warsztatu Young Professionals TFC Workshop cena dotyczy zespołu 4- 5 

osobowego  
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2. Zgłoszenia na szkolenie, w przypadku korzystania z oferty First Minute, należy dokonać nie później niż na 
6 tygodni przed datą rozpoczęcia szkolenia, natomiast płatności należy dokonać nie później niż na 5 tygodni 
przed datą rozpoczęcia szkolenia (na podstawie faktury pro- forma) przykład: przy szkoleniu zaczynającym 
się w środę należy dosłać kartę zgłoszeniową do wtorku na 6 tygodni kalendarzowych przed datą szkolenia 
  
3. W przypadku spóźnionego doręczenia karty zgłoszeniowej lub dokonania zapłaty z przekroczeniem 
terminu wskazanego w punkcie poprzedzającym, zamówienie będzie traktowane jako złożone na 
warunkach oferty standardowej. Dopłata do ceny szkolenia nastąpi po jego ukończeniu.   
  
4. W przypadku odwołania lub przesunięcia uczestnictwa w szkoleniu, z przyczyn leżących po stronie 
zamawiającego: w terminie krótszym niż 14 dni kalendarzowych przed planowanym rozpoczęciem 
szkolenia, organizator zatrzyma 50% całkowitej ceny zamówionego szkolenia; w terminie krótszym niż 3 dni 
robocze przed planowanym rozpoczęciem szkolenia, organizator zatrzyma 100% całkowitej ceny 
zamówionego szkolenia.    
  
UWAGA: do wszystkich cen należy doliczyć 23% VAT. 
  
 

 
 

 
 


