
RFK1478e

RFK1444

RFK1444z

RFK1444r

RFK1445e

RFK1386e

RFK1418

RFK1190

RFK802

RFK802r

RFK701

JBK1360

Rachunkowość od podstaw ‒ zbiór zadań z komentarzem

z rozwiązaniami

Podręcznik samodzielnej nauki księgowania

Zbiór zadań do podręcznika samodzielnej nauki księgowania

Zbiór rozwiązań do podręcznika samodzielnej nauki księgowania

Zasady rachunkowości ‒ zbiór zadań z rozwiązaniami

Rachunkowość finansowa ‒ zbiór zadań z rozwiązaniami

111 zadań z podstaw rachunkowości

Wybrane zagadnienia rachunkowości finansowej dla zaawansowanych

‒ zbiór zadań

Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej ‒ ewidencja

i rozliczanie. Zbiór zadań z komentarzem

Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej. Zbiór rozwiązań

Rachunkowość zarządcza. Podręcznik ze zbiorem przykładów

Rachunkowość sektora budżetowego z elementami analizy finansowej

55,00 zł

45,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

45,00 zł

52,00 zł

55,00 zł

55,00 zł

49,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

70,00 zł

Zamówienie dla SZKOŁY

SYMBOL TYTUŁ ILOŚĆ WARTOŚĆ

Ilość zakupionych egzemplarzy przekroczyła 10 szt. Proszę o dodatkowy egzemplarz za 1 zł.

Ilość zakupionych egzemplarzy przekroczyła 20 szt. Proszę dołączyć za 1 zł:

CENA

PROMOCYJNA

BRUTTO

RAZEM
........................................................
Nazwisko i podpis amawiaj cegoZ ą

* Cena zależna od licencji.

PUBLIKACJE DLA DYREKTORA SZKOŁY

PGK1345

PGK1260e

PGK1268

JBK799e

BK882e

VD852

Karta Nauczyciela ‒ komentarz do zmian obowiązujących

od 1 września 2019 roku - ujednolicony tekst ustawy

Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych

‒ praktyczny poradnik ‒ wzory dokumentów

Karta Nauczyciela

‒ komentarz

Kontrola zarządcza w szkole lub placówce oświatowej ‒ komentarz,

przykłady, dokumentacja (+ CD-ROM)

Pierwsza pomoc przedmedyczna w szkole. 19 procedur i algorytmów

postępowania. Przewodnik dla nauczycieli

Pomoc przedmedyczna w nagłych wypadkach z udziałem dzieci

120,00 zł

150,00 zł

150,00 zł

70,00 zł

70,00 zł

129,15 zł

Zamówienie prosimy przes ał ć e-mailem na adres: zamowienia@oddk.plZamówienie prosimy przes ał ć e-mailem na adres: zamowienia@oddk.pl

........................................................
Nazwisko i podpis amawiaj cegoZ ą

........................................................
Piecz G ównej Ksi gowejęć ł ę

lub Dyrektora Szko ył

Nr NIP

Ulica                                                               Kod                                Miejscowość

Tel.

Nazwisko nauczyciela E-mail

SZKO YŁ

Nazwa szko ył

Zamawiam po cenach promocyjnych
zaznaczone w tabeli ksi k i pros o wys anie na poni szy adres:ąż i zę ł ich ż

Kwota z : ...................... s ownie ................................................................................................ z otychł ł ł

* zakre li odpowi d sposób p atno ciProsimy ś ć e ni ł ś .

** kre lenie tekstu oznacza niewyra enie zgodyS ś ż .

*

*

Zostanie przekazana na konto:
Santander Bank Polska S.A. 1 O. w Gdańsku 08 1090 1098 0000 0000 0901 5775

ąw ci gu 21 dni od daty wystawienia faktury.

Zosta a przekazana na konto:ł

Santander Bank Polska S.A. 1 O. w Gdańsku 08 1090 1098 0000 0000 0901 5775

w dniu .................................................................................................

Oczekuj realizacji zamówienia w ci gu dni od daty wp ywu pieni dzy na konto ODDK.ę ą 7 ł ę

ODDK Sp. z o.o Sp.k.
80-317 Gdańsk-Oliwa, ul. Obrońców Westerplatte 32A | NIP 584 030 54 19

KRS 00000453341 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy

tel. 58 554 29 17

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w bazie ODDK w celach marketingowych (ustawa z 10.05.2018 r.

o ochronie danych osobowych, t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od ODDK informacji handlowych

w rozumieniu ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 344).**

--


