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Załącznik nr II do protokołu z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego

nr 1/11/2013/LKGONW

OFERTY ZŁOŻONE W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE1 WRAZ 

Z OŚWIADCZENIAMI OFERENTÓW O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH 

LUB OSOBOWYCH Z ZAMAWIAJĄCY

1 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/11/2013/LKGONW (z dnia 06.11.2013 r.) w sprawie opracowania dydaktycznych baz danych dla 
systemów biznesowych wykorzystywanych podczas studiów MBA, Ekologistyka oraz Zarządzanie środowiskowe w 
przedsiębiorstwach zgodnej z wymaganiami Zamawiającego w ramach projektu o numerze POKL.04.03.00-00-209/12 pt.: "Logistyka 
krwioobiegiem gospodarki opartej na wiedzy - wdrożenie programu rozwojowego potencjału dydaktycznego WSL w zakresie 
realizacji studiów podyplomowych oraz kształcenia na odległość" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego .
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

48610000-7 Systemy baz danych

OFERTA Ip.l PeWu 
ul. Olszewka 33A/7, 

89-100 Nakło nad Notecią 
Ilość przyznanych punktów: 93,53

OFERTA lp.2 L-Systems 
ul. Rubinowa 59 

64-920 Piła 
Ilość przyznanych punktów: 100,00

OFERTA lp.3 Mindbox S.A. 
ul. Księżycowa 66F 
01-934 Warszawa

Ilość przyznanych punktów: 90,86



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI

FUNDUSZ SPOŁECZNY
KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik 1 do zapytania ofertowego numer 1/11/2013/ LKGONW 1

1 Dotyczy projektu o numerze POKL.04.03.00-00-209/12 pt.: "Logistyka krwioobiegiem gospodarki opartej na wiedzy - wdrożenie 
programu rozwojowego potencjału dydaktycznego WSL w zakresie realizacji studiów podyplomowych oraz kształcenia na 
odległość" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na zapytanie ofertowe numer 1/11/2013/LKGONW w sprawie 
opracowania dydaktycznych baz danych dla systemów biznesowych 
wykorzystywanych podczas studiów MBA, Ekologistyka oraz Zarządzanie 
środowiskowe w przedsiębiorstwach w ramach projektu o numerze POKL.04.03.00- 
00-209/12 pt.: "Logistyka krwioobiegiem gospodarki opartej na wiedzy - wdrożenie 
programu rozwojowego potencjału dydaktycznego WSL w zakresie realizacji studiów 
podyplomowych oraz kształcenia na odległość" współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, składamy 
niniejszą ofertę.

1) DANE OFERENTA:

PEŁNA NAZWA OFERENTA I JEGO FORMA PRAWNA

Firma PE WU PIOTR WALCZAK, jednoosobowa działalność gospodarcza

ADRES DO KORESPONDENCJI POCZTOWEJ

ul. Olszewka 33A/7
89-100 Nakło nad Notecią
TEL/FAX:+48 602 711 387

E-MAIL: Piotr.walczak@pewu.com.pl

NIP 558-10-24-541

OSOBA DO KONTAKTÓW W SPRAWIE OFERTY
(osoba mogąca udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące oferty, w tym w szczególności 
dotyczące kwestii technicznych oprogramowania)

IMIĘ I NAZWISKO: Piotr Walczak

TEL. KONTAKTOWY: +48 602 711 387
E-MAIL: Piotr.walczak@pewu.com.pl

- każda strona niniejszej oferty musi zostać zaparafowana -
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2) OŚWIADCZENIE:

Reprezentując Firma PE WU PIOTR WALCZAK, jednoosobowa działalność gospodarcza
(pełna nazwa Oferenta i jego forma prawna) (NIP - 558-10-24-541 ), będąc osobą upoważnioną 

do podejmowania więżących decyzji w imieniu powyższego podmiotu oświadczam, 

iż oferta przedkładana w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/11/2013/LKGONW, ogłoszone 

przez Wyższą Szkołę Logistyki z siedzibą w Poznaniu (Zamawiający), spełnia wszystkie wymagania 

dla przedmiotu zamówienia opisane w punkcie 2 i 3 zapytania ofertowego nr 1/11/2013/LKGONW.

CZYTELNY PODPIS - imię i nazwisko osoby upoważnionej 
do reprezentowania Oferenta 

wraz z pieczęcią firmową 
(jeżeli podmiot dysponuje pieczęcią firmową)

Piotr

tuai
data i miejsce podpisania oświadczenia

- każda strona niniejszej oferty musi zostać zaparafowana -
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3) KRYTERIA WYBORU :2

~ zgodnie z punktem 4 zapytania ofertowego numer 1/11/2013/LKGONW.
’ Cena musi zawierać podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Prawidłowe ustalenie podatku 
VAT należy do obowiązków Oferenta zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. 
W przypadku błędnego obliczenia podatku VAT Zamawiający nie uzna tego za oczywistą pomyłkę.
4 zgodnie z punktem 4.II.C zapytania ofertowego numer 1/11/2013/LKGONW.

a) Kryterium wyboru - kryterium Ip. 1 (C)
Cena uwzględniająca wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zapytania ofertowego 
numer 1/11/2013/LKGONW zgodnie ze wszystkimi wymaganiami dla przedmiotu zamówienia 
opisanymi w punkcie 2 i 3 tego zapytania ofertowego.
Cena podana w PLN, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, zawierająca podatek VAT3.

¡Oferta na wykonanie przedmiotu zamówienie za CEN| ŁĄCZNĄ BRUTTO (Z VAT)

125 460 zł

słownie (sto dwadzieścia pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych)

Uszczegółowienie wyceny:
- łącznie wartość netto w PLN: 102 000

-łącznie VAT: 23 460 zł

4) ZAŁĄCZNIKI DO NINIEJSZEJ OFERTY :4

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert wraz z odpisem pełnomocnictwa 
potwierdzający uprawnienie dla osoby do podejmowania więżących decyzji w imieniu danego 
Oferenta, która podpisuje formularz ofertowy
- podpisane przez osobę upoważnioną do podejmowania więżących decyzji w imieniu Oferenta 
oświadczenie o braku powiązania z Zamawiającym; wzór oświadczenia do podpisania stanowi 
załącznik numer 2 do zapytania ofertowego numer 1/11/2013/LKGONW (załącznik pt. 
„OŚWIADCZENIE - brak powiązania z Zamawiającym")
- specyfikacja techniczna opisująca oprogramowanie w formie, jaką dysponuje dany Oferent 
(Zamawiający nie jest w stanie narzucić wszystkim oferentom jednej formy opisu technicznego, ze 
względu na złożoność tego rodzaju specyfikacji oraz fakt, iż większość produktów już posiada takie 
specyfikacje); specyfikacja ta musi jednak obowiązkowo umożliwiać potwierdzenie spełnienia 
wszystkich wymagań dla przedmiotu zamówienia opisanych w punkcie 2 zapytania ofertowego 
numer 1/11/2013/LKGONW).

- każda strona niniejszej oferty musi zostać zaparafowana •

'J CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA
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5) OŚWIADCZENIE DO FORMULARZA OFERTOWEGO:

I. Oferent szczegółowo zapoznał się z treścią zapytania ofertowego numer 
1/11/2013/LKGONW (w tym ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi integralną część 
zapytania ofertowego) oraz przyjmuje bez zastrzeżeń wymagania zawarte w jego treści.

II. Oferent uważa się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym 
numer 1/11/2013/LKGONW.

III. Oferent zobowiązuje się, w przypadku wyboru niniejszej oferty, do zawarcia umowy 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

IV. W ciągu ostatnich 3 lat przed złożeniem niniejszej oferty Oferent nie wyrządził szkody, nie 
wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie.

V. Nie otwarto wobec Oferenta likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
VI. Oferent nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne.

............................................. ^7............................. ......................................
CZYTELNY PODPIS - imię i nazwisko osoby upoważnionej

_____ ——----- ~ J do reprezentowania Oferenta
J P ‘ o T R W A l- C Z A k wraz z pieczęciq firmowq

I (jeżeli podmiot dysponuje pieczęciq firmowq)
'i” 4 K " i

!>• .•£ '' "_____ )

data i miejsce podpisania oferty

- każda strona niniejszej oferty musi zostać zaparafowana -
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Załącznik 2 do zapytania ofertowego numer 1/11/2013/LKGONW 1

1 Dotyczy projektu o numerze POKL.04.03.00-00-209/12 pt.: "Logistyka krwioobiegiem gospodarki opartej na wiedzy - wdrożenie 
programu rozwojowego potencjału dydaktycznego WSL w zakresie realizacji studiów podyplomowych oraz kształcenia 
na odległość" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

OŚWIADCZENIE - brak powiązania z Zamawiającym

Oświadczam, iż nie jestem powiązany/powiązana z Zamawiającym (Wyższą Szkołą Logistyki 
z siedzibą w Poznaniu - beneficjent projektu numer POKL.04.03.00-00-209/12) lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego (Rektor WSL - Andrzej 
Korzeniowski, Kanclerz WSL - Ireneusz Fechner) lub osobami wykonującymi w imieniu 
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 
wykonawcy osobowo lub kapitałowo (osoby zaangażowane ze strony Zamawiającego w wybór 
oferenta: Mateusz Michalski - Kierownik projektu, Bartosz Osmolą - Specjalista ds. rozliczeń 
i ewaluacji, Paweł Lewandowski - Koordynator ds. rekrutacji i organizacji administracyjnej studiów 
podyplomowych) w szczególności poprzez:
• uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
« pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli.

..................................................................................... ................................... .........................................................

/m/ę i nazwisko osoby 
upoważnionej do reprezentowania oferenta wraz z pieczęcią firmową 

— -------- — — (jeżeli podmiot dysponuje pieczęcią firmową)
p I O T R W A L C Z A K

• i"1

!<.. j C c - data i miejsce podpisania oświadczenia
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Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 
Rzeczypospolitej Polskiej [www.firma.gov.pl]

Dane podstawowe

Imię
Nazwisko
Numer NIP
Numer REGON
Firma przedsiębiorcy

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej
Adres strony internetowej

Dane adresowe

Piotr
Walczak 
5581024541 
091594371 

Piotr Walczak Pe. Wu.

Adres głównego miejsca wykonywania 
działalności
Adresy dodatkowych miejsc 
wykonywania działalności

Adres do doręczeń

Przedsiębiorca posiada obywatelstwa 
państw

Olszewka Olszewka 33 lok. 1, 89-100 Nakło nad Notecią, 
powiat nakielski, woj. KUJAWSKO-POMORSKIE
ul. Kościelna 8, 89-100 Nakło nad Notecią, Polska, powiat 
nakielski, woj. KUJAWSKO-POMORSKIE
Olszewka 33a lok. 7, 89-100 Nakło nad Notecią, powiat 
nakielski, woj. KUJAWSKO-POMORSKIE

Polska

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania inno m ni 
działalności gospodarczej s-ui-ui
Data zawieszenia wykonywania 
indywidualnej działalności
Przewidywany okres zawieszenia do
dnia
Data wznowienia wykonywania
indywidualnej działalności
Data zaprzestania wykonywania 
działalności gospodarczej
Data wykreślenia wpisu z rejestru

dZiałaln0ŚĆ 90SP°darcza 26.2Q.z ProdukcJa komputerów I urządzeń peryferyjnych

Wykonywana działalność gospodarcza 26JULZ, 17.23.Z, 18.12.Z, 18.13.Z, 18.14.Z, 43.21.Z,
(kody PKD) 46.51.Z, 47.41.Z, 47.43.Z, 47.91.Z, 47.99.Z, 62.01.Z,

62.02.Z, 62.03.Z, 62.09.Z, 63.11.Z, 71.12.Z, 74.10.Z,
74.20.Z, 85.59.B, 85.60.Z, 95.11.Z, 96.09.Z

Małżeńska wspólność majątkowa
Status indywidualnej działalności
gospodarczej Aktywny

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca 

brak wpisów

Zakazy

brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego

brak wpisów

Pełnomocnicy przedsiębiorcy

brak wpisów
Do CEIDG można wpisać tylko pełnomocników Już ustanowionych zgodnie z odrębnymi przepisami (np. Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego I Inne) 
oraz w formie przewidzianej tymi przepisami. Samo wskazanie pełnomocnika w CEIDG nie Jest równoznaczne z jego ustanowieniem. Pełnomocnictwo wymaga stosownej 
formy pisemnej, którą może okazać się pełnomocnik. Pełnomocnictwo w CEIDG nie ma zastosowania w sprawach prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej 1 
ustawy o kontroli skarbowej.

brak wpisów

W celu sprawdzenia aktualnego stanu wpisu należy odszukać wpis w systemie CEIDG (www.flrma.gov.pl) WPIS DO CEIDG JEST WOLNY OD OPŁAT

Zgodnie z art. 33 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - Domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Jeżeli do CEIDG wpisano dane niezgodnie 
z wnioskiem lub bez tego wniosku, osoba wpisana do CEIDG nie może zasłaniać się wobec osoby trzeciej, działającej w dobrej wierze, zarzutem, że dane te nie są 
prawdziwe, jeżeli po powzięciu informacji o tym wpisie zaniedbała wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu.

Niniejszy wydruk jest zgodny z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 llpca 2004 r. i ma moc zaświadczenia o wpisie w Centralnej 
Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej RP. Art. 38 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - Organy administracji publicznej nie mogą domagać 
się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG.

Wygenerowano ze strony http://prod.ccidg.gov.pl stan na 2013-11-15. Wydruk z systemu komputerowego nie wymaga podpisu. Dokument wygenerowano: 2013-11 -15 12:43
Strona 1 z 1

http://www.firma.gov.pl
http://www.flrma.gov.pl
http://prod.ccidg.gov.pl
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Załącznik 1 do zapytania ofertowego numer 1/11/2013/ LKGONW 1
FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na zapytanie ofertowe numer 1/11/2013/LKGONW w sprawie 
opracowania dydaktycznych baz danych dla systemów biznesowych 
wykorzystywanych podczas studiów MBA, Ekologistyka oraz Zarządzanie 
środowiskowe w przedsiębiorstwach w ramach projektu o numerze POKL.04.03.00- 
00-209/12 pt.: "Logistyka krwioobiegiem gospodarki opartej na wiedzy - wdrożenie 
programu rozwojowego potencjału dydaktycznego WSLw zakresie realizacji studiów 
podyplomowych oraz kształcenia na odległość" współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, składamy 
niniejszą ofertę.

1) DANE OFERENTA:

PEŁNA NAZWA OFERENTA I JEGO FORMA PRAWNA

L-Systems Robert Pawlak, jednoosobowa działalność gospodarcza.

ADRES DO KORESPONDENCJI POCZTOWEJ

Ul. Rubinowa 59, 64-920 Piła

TEL/FAX 67 349 11 09/ +48 67 349 24 09

E-MAILrobert.pawlak@L-Systems.pl

NIP 8881644479

OSOBA DO KONTAKTÓW W SPRAWIE OFERTY
(osoba mogąca udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące oferty, w tym w szczególności 
dotyczące kwestii technicznych oprogramowania)

IMIĘ I NAZWISKO: Robert Pawlak

TEL. KONTAKTOWY:667 859 109
E-MAIL: robert.pawlak@L-Systems.pl

- każda strona niniejszej oferty musi zostać zaparafowana -

' Dotyczy projektu o numerze POKL.04.03.00-00-209/12 pt.: "Logistyka krwioobiegiem gospodarki opartej na wiedzy - wdrożenie 
programu rozwojowego potencjału dydaktycznego WSL w zakresie realizacji studiów podyplomowych oraz kształcenia na 
odległość" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. St
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na
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2) OŚWIADCZENIE:

Reprezentując L-Systems Robert Pawlak, jednoosobową działalność gospodarczą (pełna nazwa 

Oferenta i jego forma prawna) (NIP - 8881644479), będąc osobą upoważnioną 

do podejmowania więżących decyzji w imieniu powyższego podmiotu oświadczam, 

iż oferta przedkładana w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/11/2013/LKGONW, ogłoszone 

przez Wyższą Szkołę Logistyki z siedzibą w Poznaniu (Zamawiający), spełnia wszystkie wymagania 

dla przedmiotu zamówienia opisane w punkcie 2 i 3 zapytania ofertowego nr 1/11/2013/LKGONW.

do reprezentowania Oferenta 
wraz z pieczęcią firmową 

(jeżeli podmiot dysponuje pieczęcią firmową)

L1JŁMH.. /ÎL
data i miejsce podpisania oświadczenia

- każda strona niniejszej oferty musi zostać zaparafowana -
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3) KRYTERIA WYBORU :2

zgodnie z punktem 4 zapytania ofertowego numer 1/11/2013/LKGONW.
Cena musi zawierać podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Prawidłowe ustalenie podatku 

VAT należy do obowiązków Oferenta zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. 
W przypadku błędnego obliczenia podatku VAT Zamawiający me uzna tego za oczywistą pomyłkę.

1 zgodnie z punktem A.li.c zapytania ofertowego numer 1/11/2013/LKGONW.

a) Kryterium wyboru - kryterium Ip. 1 (C)
Cena uwzględniająca wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zapytania ofertowego 
numer 1/11/2013/LKGONW zgodnie ze wszystkimi wymaganiami dla przedmiotu zamówienia 
opisanymi w punkcie 2 i 3 tego zapytania ofertowego.
Cena podana w PLN, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, zawierająca podatek VAT3.

Oferta na wykonanie przedmiotu zamówienia za CENĘ ŁĄCZNĄ BRUTTO (Z VAT)

117 342 zł

słownie (sto siedemnaście tysięcy trzysta czterdzieści dwa)

Uszczegółowienie wyceny:
- iqcznie wartość netto w PLN: 95 400 zł

- iqcznie VAT: 21 942 zł

4) ZAŁĄCZNIKI DO NINIEJSZEJ OFERTY :4

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert wraz z odpisem pełnomocnictwa 
potwierdzający uprawnienie dla osoby do podejmowania więżących decyzji w imieniu danego 
Oferenta, która podpisuje formularz ofertowy
- podpisane przez osobę upoważnioną do podejmowania więżących decyzji w imieniu Oferenta 
oświadczenie o braku powiązania z Zamawiającym; wzór oświadczenia do podpisania stanowi 
załącznik numer 2 do zapytania ofertowego numer 1/11/2013/LKGONW (załącznik pt. 
„OŚWIADCZENIE - brak powiązania z Zamawiającym")
- specyfikacja techniczna opisująca oprogramowanie w formie, jaką dysponuje dany Oferent 
(Zamawiający nie jest w stanie narzucić wszystkim oferentom jednej formy opisu technicznego, ze 
względu na złożoność tego rodzaju specyfikacji oraz fakt, iż większość produktów już posiada takie 
specyfikacje); specyfikacja ta musi jednak obowiązkowo umożliwiać potwierdzenie spełnienia 
wszystkich wymagań dla przedmiotu zamówienia opisanych w punkcie 2 zapytania ofertowego 
numer 1/11/2013/LKGONW).

- każda strona niniejszej oferty musi zostać zaparafowana - * 1

ro
n a

 3

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI

FUNDUSZ SPOŁECZNY
KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik 2 do zapytania ofertowego numer 1/11/2013/LKGONW 1

1 Dotyczy projektu o numerze POKL.04.03.00-00-209/12 pt.. "Logistyka krwioobiegiem gospodarki opartej na wiedzy - wdrożenie 
programu rozwojowego potencjału dydaktycznego WSL w zakresie realizacji studiów podyplomowych oraz kształcenia 
na odległość" współfinansowanego ze środkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

OŚWIADCZENIE - brak powiązania z Zamawiającym

Oświadczam, iż nie jestem powiązany/powiązana z Zamawiającym (Wyższą Szkołą Logistyki 
z siedzibą w Poznaniu - beneficjent projektu numer POKL.04.03.00-00-209/12) lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego (Rektor WSL - Andrzej 
Korzeniowski, Kanclerz WSL - Ireneusz Fechner) lub osobami wykonującymi w imieniu 
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 
wykonawcy osobowo lub kapitałowo (osoby zaangażowane ze strony Zamawiającego w wybór 
oferenta: Mateusz Michalski - Kierownik projektu, Bartosz Osmolą - Specjalista ds. rozliczeń 
i ewaluacji, Paweł Lewandowski - Koordynator ds. rekrutacji i organizacji administracyjnej studiów 
podyplomowych) w szczególności poprzez:
• uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
® posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
• pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli.

upoważnionej do reprezentowania oferenta wraz z pieczęciq firmowq 
(jeżeli podmiot dysponuje pieczęciq firmowq)

.... ...........................
data i miejsce podpisania oświadczenia
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Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 
Rzeczypospolitej Polskiej [www.firma.gov.pl]

Dane podstawowe

Imię
Nazwisko
Numer NIP
Numer REGON
Firma przedsiębiorcy

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej
Adres strony internetowej

Dane adresowe

ROBERT
PAWLAK 
8881644479 
572050348

L-SYSTEMS ROBERT PAWLAK
ministerstwo 
gospodarki

Adres głównego miejsca wykonywania 
działalności
Adresy dodatkowych miejsc 
wykonywania działalności

Adres do doręczeń

Przedsiębiorca posiada obywatelstwa 
państw

ul. Rubinowa 59, 64-920 Piła, powiat pilski, woj. 
WIELKOPOLSKIE
ul. Okrzei 18 lok. 101,102, 64-920 Piła, Polska, powiat pilski, 
woj. WIELKOPOLSKIE
ul. Rubinowa 59, 64-920 Piła, powiat pilski, woj. 
WIELKOPOLSKIE

Polska

Dane dodatkowe CEIDG
Data rozpoczęcia wykonywania 2007-02-12
działalności gospodarczej
Data zawieszenia wykonywania 
indywidualnej działalności
Przewidywany okres zawieszenia do 
dnia
Data wznowienia wykonywania 
indywidualnej działalności
Data zaprzestania wykonywania 
działalności gospodarczej
Data wykreślenia wpisu z rejestru
Przeważająca działalność gospodarcza . . _ . . ,(kod PKD) 85JKLZ Działalność wspomagająca edukację

Wykonywana działalność gospodarcza 85JSILZ, 33.12.Z, 47.41.Z, 47.42.Z, 47.59.Z, 55.20.Z,
(kody PKD) 55.90.Z, 58.29.Z, 62.01.Z, 62.02.Z, 62.03.Z, 62.09.Z,

63.12.Z, 68.20.Z, 70.22.Z, 77.11.Z, 77.33.Z, 77.40.Z,
85.59.B, 95.11.Z

Małżeńska wspólność majątkowa tak
Status indywidualnej działalności ...
gospodarczej AKrywny

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

brak wpisów

Zakazy

brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego 

brak wpisów

Pełnomocnicy przedsiębiorcy

brak wpisów
Do CEIDG można wpisać tylko pełnomocników już ustanowionych zgodnie z odrębnymi przepisami (np. Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego i inne) 
oraz w formie przewidzianej tymi przepisami. Samo wskazanie pełnomocnika w CEIDG nie jest równoznaczne z jego ustanowieniem. Pełnomocnictwo wymaga stosownej 
formy pisemnej, którą może okazać się pełnomocnik Pełnomocnictwo w CEIDG nie ma zastosowania w sprawach prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej t 
ustawy o kontroli skarbowej.

brak wpisów

IV celu sprawdzenia aktualnego stanu wpisu należy odszukać wpis w systemie CEIDG (www.firma gov pl) WPIS DO CEIDG JEST WOLNY OD OPŁAT

Zgodme z art 33 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - Domniemywa się, Ze dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Jeżeli do CEIDG wpisano dane niezgodnie 
z wnioskiem lub bez tego wniosku, osoba wpisana do CEIDG nie może zasłaniać się wobec osoby trzeciej, działającej w dobrej wierze, zarzutem, ze dane te me są 
prawdziwe, jeżeli po powzięciu informacji o tym wpisie zaniedbała wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu.

Niniejszy wydruk jest zgodny z art 38 ust 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 npca 20Q4 r luna pnoc iaświpdczęrna o wpisie w Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP Art. 38 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ■: Organy apminiśtraćj/.publicznej nie mogą domagać 
się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisiewCEJDG

Wygenerowano ze strony hup:"prod.ccidg gov.plLin na 201 4-11-15 Wydruk K/>y\teinu komputerowego n ie wvm<iga podpisu fi r~ k 4 a o Dokument wygenerowano: 2015-1)-15 12 40
/| ■ ‘I I < Strona 1 ' ’
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik 1 do zapytania ofertowego numer 1/11/2013/ LKGONW 1

1 Dotyczy projektu o numerze POKL.04.03.00-00-209/12 pt.: "Logistyka krwioobiegiem gospodarki opartej na wiedzy - wdrożenje—> 
programu rozwojowego potencjału dydaktycznego WSL w zakresie realizacji studiów podyplomowych oraz ksztalcenia/na . 
odległość" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. / /

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na zapytanie ofertowe numer 1/11/2013/LKGONW w sprawie 
opracowania dydaktycznych baz danych dla systemów biznesowych 
wykorzystywanych podczas studiów MBA, Ekologistyka oraz Zarządzanie 
środowiskowe w przedsiębiorstwach w ramach projektu o numerze POKL.04.03.00- 
00-209/12 pt.: "Logistyka krwioobiegiem gospodarki opartej na wiedzy - wdrożenie 
programu rozwojowego potencjału dydaktycznego WSL w zakresie realizacji studiów 
podyplomowych oraz kształcenia na odległość" współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, składamy 
niniejszą ofertę.

1) DANE OFERENTA:

PEŁNA NAZWA OFERENTA I JEGO FORMA PRAWNA:

Mindbox S.A.
ul. Księżycowa 66F 
01-934 Warszawa

TEL/FAX +48 22 653 95 07/+48 22 653 93 83

E-MAIL: info@mindbox.pl

NIP: 522-286-38-27

OSOBA DO KONTAKTÓW W SPRAWIE OFERTY
(osoba mogąca udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące oferty, w tym w szczególności 
dotyczące kwestii technicznych oprogramowania)

IMIĘ I NAZWISKO: Piotr Żeromski

TEL. KONTAKTOWY: +48 22 653 95 07

E-MAIL: piotr.zeromski@mindbox.pl

- każda strona niniejszej oferty musi zostać zaparafowana -

S
tr
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a 
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2) OŚWIADCZENIE:

Reprezentując Mindbox S.A. (pełna nazwa Oferenta i jego forma prawna) (NIP - 522-286-38-27), 

będąc osobą upoważnioną do podejmowania więżących decyzji w imieniu powyższego podmiotu 

oświadczam, iż oferta przedkładana w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/11/2013/LKGONW, 

ogłoszone przez Wyższą Szkołę Logistyki z siedzibą w Poznaniu (Zamawiający), spełnia wszystkie 

wymagania dla przedmiotu zamówienia opisane w punkcie 2 i 3 zapytania ofertowego nr 

1/11/2013/LKGONW. /

/ Mindbo* S.A.
/ / 01-934 Warszawa, ul. Księżycowa 66F

Piotr Surma NIP 522-286-38-27, REGON 141068075
KRS 0000434240

WICEPREZES ZARŹĄDU V

CZYTELNY PODPIS - imię i nazwisko osoby upoważnionej 
do reprezentowania Oferenta 

wraz z pieczęcią firmową 
(jeżeli podmiot dysponuje pieczęcią firmową)

...  
data i miejsce podpisania oświadczenia

- każda strona niniejszej oferty musi zostać zaparafowana -
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3) KRYTERIA WYBORU :2

2 zgodnie z punktem 4 zapytania ofertowego numer 1/11/2013/LKGONW.
3 Cena musi zawierać podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie, Prawidłowe ustalenie podatku 
VAT należy do obowiązków Oferenta zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzówym. 
W przypadku błędnego obliczenia podatku VAT Zamawiający nie uzna tego za oczywistą pomyłkę. (
4 zgodnie z punktem 4.II.C zapytania ofertowego numer 1/11/2013/LKGONW. ------

a) Kryterium wyboru - kryterium Ip. 1 (C)
Cena uwzględniająca wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zapytania ofertowego 
numer 1/11/2013/LKGONW zgodnie ze wszystkimi wymaganiami dla przedmiotu zamówienia 
opisanymi w punkcie 2 i 3 tego zapytania ofertowego.
Cena podana w PLN, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, zawierająca podatek VAT3.

Oferta na wykonanie przedmiotu zamówienia za CENĘ ŁĄCZNĄ BRUTTO (Z VAT) 

129 150 zł

słownie (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt zł.)

Uszczegółowienie wyceny:
- iqcznie wartość netto w PLN: 105 000

- łącznie VAT: 24 150 zł

4) ZAŁĄCZNIKI DO NINIEJSZEJ OFERTY :4

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert wraz z odpisem pełnomocnictwa 
potwierdzający uprawnienie dla osoby do podejmowania więżących decyzji w imieniu danego 
Oferenta, która podpisuje formularz ofertowy
- podpisane przez osobę upoważnioną do podejmowania więżących decyzji w imieniu Oferenta 
oświadczenie o braku powiązania z Zamawiającym; wzór oświadczenia do podpisania stanowi 
załącznik numer 2 do zapytania ofertowego numer 1/11/2013/LKGONW (załącznik pt. 
„OŚWIADCZENIE - brak powiązania z Zamawiającym")
- specyfikacja techniczna opisująca oprogramowanie w formie, jaką dysponuje dany Oferent 
(Zamawiający nie jest w stanie narzucić wszystkim oferentom jednej formy opisu technicznego, ze 
względu na złożoność tego rodzaju specyfikacji oraz fakt, iż większość produktów już posiada takie 
specyfikacje); specyfikacja ta musi jednak obowiązkowo umożliwiać potwierdzenie spełnienia 
wszystkich wymagań dla przedmiotu zamówienia opisanych w punkcie 2 zapytania ofertowego 
numer 1/11/2013/LKGONW).

- każda strona niniejszej oferty musi zostać zaparafowana -
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik 2 do zapytania ofertowego numer 1/11/2013/LKGONW 1

Dotyczy projektu o numerze POKL.04.03.00-00-209/12 pt.: "Logistyka krwioobiegiem gospodarki opartej na wiedzy - wdrożenie 
programu rozwojowego potencjału dydaktycznego WSL w zakresie realizacji studiów podyplomowych oraz kształcenia 
na odległość" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

OŚWIADCZENIE - brak powiązania z Zamawiającym

Oświadczam, iż nie jestem powiązany/powiązana z Zamawiającym (Wyższą Szkołą Logistyki 
z siedzibą w Poznaniu - beneficjent projektu numer POKL.04.03.00-00-209/12) lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego (Rektor WSL - Andrzej 
Korzeniowski, Kanclerz WSI. - Ireneusz Fechner) lub osobami wykonującymi w imieniu 
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 
wykonawcy osobowo lub kapitałowo (osoby zaangażowane ze strony Zamawiającego w wybór 
oferenta: Mateusz Michalski - Kierownik projektu, Bartosz Osmolą - Specjalista ds. rozliczeń 
i ewaluacji, Paweł Lewandowski - Koordynator ds. rekrutacji i organizacji administracyjnej studiów 
podyplomowych) w szczególności poprzez:
• uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
• pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli^

/j^s“rmAa a yryi/O M i nd box S. A.
1O'1 -934 Warszawa, ul. Księżycowa 66F 
WICEPREZES ZARZĄDU N|p 522-286-38-27, REGON 141068075

......................... ............................ .......................... KRSQQQ0.434240o.....................
imię i nazwisko osoby 

upoważnionej do reprezentowania oferenta wraz z pieczęciq firmowq 
(jeżeli podmiot dysponuje pieczęciq firmowq)

data i miejsce podpisania oświadczenia

St
ro

na
 1

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA



Identyfikator wydruku: RP/434240/2/20131122141933 Strona 1 z 8

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 22.11.2013 godz. 14:19:33
Numer KRS: 0000434240

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu 
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.)

Data rejestragi w Krajowym Rejestrze Sądowym 25.09.2012

Ostatni wpis Numer wpisu 2 Data dokonania wpisu 29.07.2013

Sygnatura akt WA.XIII NS-REJ.KRS/22531/13/35

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY 
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
l.Oznaczenie formy prawnej SPÓŁKA AKCYJNA

2.Numer REGON/NIP —

3.Firma, pod którą spółka działa MINDBOX SPÓŁKA AKCYJNA

4.Dane o wcześniejszej rejestracji —

5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność 
gospodarczą z innymi podmiotami na 
podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

ó.Czy podmiot posiada status organizacji 
pożytku publicznego?

NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
l.Siedziba kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat M.ST. WARSZAWA, gmina M.ST. WARSZAWA, miejsc. 

WARSZAWA

2. Adres ul. KSIĘŻYCOWA, nr 66 F, lok. —, miejsc. WARSZAWA, kod 01-934, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA

3.Adres poczty elektronicznej INFO@MINDBOX.PL

4.Adres strony internetowej WWW.MINDBOX.PL

Rubryka 3 - Oddziały 

Brak wpisów

mailto:INFO@MINDBOX.PL
http://WWW.MINDBOX.PL
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Rubryka 4 - Informacje o statucie
l.Informaęja o sporządzeniu lub zmianie 
statutu

1 30.07.2012R, NOTARIUSZ W WARSZAWIE SŁAWOMIR OGONEK ZA REP. A NR 5170/2012

Rubryka 5
l.Czas, na jaki została utworzona spółka NIEOZNACZONY

2.0znaczenie pisma innego niż Monitor 
Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do 
ogłoszeń spółki

—

4.Czy statut przyznaje uprawnienia 
osobiste określonym akcjonariuszom lub 
tytuły uczestnictwa w dochodach lub 
majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału 
w zysku?

NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1.Określenie okoliczności powstania PRZEKSZTAŁCENIE

2.0pis sposobu powstania spółki oraz 
informacja o uchwale

MINDBOX SPÓŁKA AKCYJNA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI MINDBOX SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NA MOCY UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z 
30 LIPCA 2012 ROKU, UJĘTEJ W PROTOKOLE SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA W 
WARSZAWIE SŁAWOMIRA OGONKA ZA REP A 5166/2012

3.Numer i data decyzji Prezesa Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów o 
zgodzie na dokonanie koncentracji

—

Pod rubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka

1 l.Nazwa lub firma MINDBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

2.Nazwa rejestru, w którym podmiot 
był zarejestrowany

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

3.Numer w rejestrze 0000286810

4. Nazwa sądu prowadzącego rejestr ******

5.Numer REGON 141068075

Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza 

Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki
1.Wysokość kapitału zakładowego 512 038,80 ZŁ

2.Wysokość kapitału docelowego 384 029,00 ZŁ

3.Liczba akcji wszystkich emisji 5120388

4.Wartość nominalna akcji 0,10 ZŁ
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5.Kwotowe określenie części kapitału 
wpłaconego

512 038,80 ZŁ

6.Wartość nominalna warunkowego 
podwyższenia kapitału zakładowego

—

Pod rubryka 1 
Informacja o wniesieniu aportu

Brak wpisów

Rubryka 9 - Emisja akcji
1.Nazwa serii akcji IMIENNE SERII A

2.Liczba akcji w danej serii 5120388

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba 
akcji uprzywilejowanych lub 
informacja, że akcje nie są 
uprzywilejowane

5 120 388 AKCJI SERII A UPRZYWILEJOWANYCH DO GŁOSU W TEN SPOSÓB, ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ 
PRZYPADAJĄ DWA GŁOSY

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych 

Brak wpisów

Rubryka 11
l.Czy zarząd lub rada administrująca są 
upoważnieni do emisji warrantów 
subskrypcyjnych?

NIE

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
l.Nazwa organu uprawnionego do 
reprezentowania podmiotu

ZARZĄD SPÓŁKI

2.Sposób reprezentacji podmiotu W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW 
ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Pod rubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu

1 l.Nazwisko / Nazwa lub firma DANCEWICZ

Ż.Imiona ADAM

3.Numer PESEL/REGON 72082802452

4. Numer KRS ****

5.Funkcja w organie reprezentującym PREZES ZARZĄDU

G.Czy osoba wchodząca w skład 
zarządu została zawieszona w 
czynnościach?

NIE

7.Data do jakiej została zawieszona —
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2 1.Nazwisko / Nazwa lub firma SURMA

2.1miona PIOTR IGOR

3.Numer PESEL/REGON 74032201991

4.Numer KRS ****

5.Funkęja w organie reprezentującym WICEPREZES ZARZĄDU

ó.Czy osoba wchodząca w skład 
zarządu została zawieszona w 
czynnościach?

NIE

7.Data do jakiej została zawieszona —

Rubryka 2 - Organ nadzoru
1.Nazwa organu RADA NADZORCZA

Pod rubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu

1 1. Nazwisko ŻEROMSKI

2.Imiona PIOTR JAN

3.Numer PESEL 74020900938

2 1. Nazwisko DANCEWICZ

2.1miona AGNIESZKA KATARZYNA

3.Numer PESEL 77020613446

3 l.Nazwisko JAWORSKA SURMA

2.1miona ALEKSANDRA WIESŁAWA

3.Numer PESEL 73112803326

Rubryka 3 - Prokurenci 

Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy 1 46, 19, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO 

RODZAJU

2 46, 14, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ 
PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW

3 62, 01, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM

4 62, 02, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI

5 46, 18, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH 
OKREŚLONYCH TOWARÓW

6 61, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ

7 62, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII 
INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH

8 61, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z 
WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ
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9 70, 21, Z, STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA

10 71, 20, B, POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

11 61, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ

12 72, 19, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK 
PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH

13 70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

14 78, 30, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW

15 61, 90, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI

16 74, 90, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE 
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

17 46, 51, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I 
OPROGRAMOWANIA

18 46, 52, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO 
ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO

19 46, 69, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ

20 46, 90, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

21 68, 32, Z, ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE

22 73, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENCI REKLAMOWYCH

23 62, 03, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI

24 63, 11, Z, PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) 
I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ

25 58, 11, Z, WYDAWANIE KSIĄŻEK

26 58, 14, Z, WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW

27 58, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

28 58, 29, Z, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA

29 63, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH

30 82, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW

31 82, 99, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

32 47, 91, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB 
INTERNET

33 47, 79, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W 
WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

34 55, 10, Z, HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA

35 55, 20, Z, OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO 
ZAKWATEROWANIA

36 79, 11, A, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH

37 85, 51, Z, POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I 
REKREACYJNYCH

38 96, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

39 28, 99, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE 
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

40 32, 99, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

41 43, 99, Z, POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ 
NIESKLASYFIKOWANE
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Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentu Nr kolejny w 

polu
Data złożenia Za okres od do

l.Wzmianka o złożeniu 
rocznego sprawozdania 
finansowego

1 29.05.2013 01.01.2012 -31.12.2012

2.Wzmianka o złożeniu opinii 
biegłego rewidenta

1 ***** 01.01.2012-31.12.2012

3.Wzmianka o złożeniu uchwały 
lub postanowienia o 
zatwierdzeniu sprawozdania 
finansowego

1 ***** 01.01.2012 -31.12.2012

4.Wzmianka o złożeniu 
sprawozdania z działalności 
podmiotu

1 ***** 01.01.2012 -31.12.2012

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej 

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o 
oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na 

zaspokojenie kosztów postępowania

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się 
sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów
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Dział 5

Rubryka 1 - Kurator 

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja 

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki 

Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny 

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu 

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym 

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym 

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym 

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej 

Brak wpisów
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data sporządzenia wydruku 22.11.2013

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl

https://ems.ms.gov.pl

