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Załącznik nr II do protokołu z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego 

nr 2/03/2014/LKGONW

OFERTY ZŁOŻONE W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE1 WRAZ 

Z OŚWIADCZENIAMI OFERENTÓW O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH 

LUB OSOBOWYCH Z ZAMAWIAJĄCY

1 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/02/2014/LKGONW (z dnia 20.03.2014 r.) w sprawie usługi opracowania skryptu z ćwiczeniami do 
realizacji zajęć w oparciu o oprogramowanie Wirtualnej Platformy Systemów Biznesowych dla studiów podyplomowych MBA 
w zarządzaniu logistyką i łańcuchem dostaw 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): 

92312212-0 Usługi przygotowania podręczników szkoleniowych
22471000-2 Instrukcje komputerowe

OFERTA Ip.l L-Systems Sp. z o.o. Spółka komandytowa 
ul. Rubinowa 59 

64-920 Piła
Ilość przyznanych punktów: 100,00
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Załącznik 1 do zapytania ofertowego numer 2/02/2014/LKGONW 1
FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na zapytanie ofertowe numer 2/02/2014/LKGONW w sprawie usługi 
opracowania skryptu z ćwiczeniami do realizacji zajęć w oparciu 
o oprogramowanie Wirtualnej Platformy Systemów Biznesowych dla studiów 
podyplomowych MBA w zarządzaniu logistyką i łańcuchem dostaw 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:

L-Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES DO KORESPONDENCJI POCZTOWEJ:

Ul. Okrzei 18/102 64-920 Piła

TEL/FAX:.. tel. +48 67 349 11 09 faks +48 67 349 24 09

E-MAIL: L.-Systems^L-Systems.pl

NIP: 764 266 55 61

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: Adam Gębski

TEL. KONTAKTOWY: +48 884 997 240

E-MAIL:. adam.gebski4/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
ro

na
 1
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2) OŚWIADCZENIE:

Reprezentując L-Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
(pełna nazwa Oferenta i jego forma prawna) (NIP - 764 266 55 61), będąc osobą upoważnioną 

do podejmowania więżących decyzji w imieniu powyższego podmiotu oświadczam, 

iż oferta przedkładana w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/02/2014/LKGONW, ogłoszone 

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

dla przedmiotu zamówienia opisane w zapytaniu ofertowym nr 2/02/2014/LKGONW.

l-systems 
spotka z ograniczoną odpowiedzialnością 

spotka komandytowa 
ul. Okrzei 18/102, 64-920 PIŁA 

NIP: 7642665561, REGON: 302640355 
KRS: 496424

i jRphert 
,40®

awlak 
(rządu

(jeżeli podmiot dysponuje pieczęcią firmową)

CZYTELNY PODPIS -r imię i nazwisko osoby upoważnionej 
do reprezentowania Oferenta i '

wraz z pieczęcią firmową

- każda strona niniejszej oferty musi zostać zaparafowana -

St
ro

na
 2

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI

FUNDUSZ SPOŁECZNY
KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3) KRYTERIA DOSTĘPU :2

a) Kryterium dostępu Ip.l.

Co najmniej 2 letnie doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z wykorzystania systemów 
informatycznych Epicor 9 i/lub QjickView na uczelniach wyższych*, potwierdzone stosownym 
oświadczeniem, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego (załącznik pt. 
„OŚWIADCZENIE - doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z wykorzystania systemów 
informatycznych Epicor 9 i/lub QlickView na uczelniach wyższych7').
* uczelniach wyższych działających w oparciu o ustawę z dnia 27.07.2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z póżn. zm.)

Lp.
Nazwa uczelni 

wyższej

Nazwa 
prowadzonych 

zajęć oraz krótki 
opis zajęć

Okres 
prowadzenia 

zajęć

Ilość 
przeprowadzonych 

zajęć (godz. 
dydaktyczne)

Potwierdzenie 
przeprowadzę 

nia zajęć 
(podpis 

/¡Oferenta)
1. Uniwersytet 

Ekonomiczny w
Poznaniu

Pakiet edukacyjny
Epicor

od 2008 16 godzin na semestr -
2 grupy

¡1 r’\

1w(ju
2. Uniwersytet

Przyrodniczy w 
Poznaniu

Pakiet edukacyjny
Epicor

od 2010 16 godzin na semestr - 
1 grupa n

C \
3. PWZS w Pile Pakiet edukacyjny

Epicor
od 2008 16 godzin na semestr -

2 grupy
1

Hi W
4. WSB Wrocław Pakiet edukacyjny

Epicor
od 2009 16 godzin na semestr -

20 grupy W
V 1 fi V 1 fl l\

5. PWSZ w Lesznie Pakiet edukacyjny
Epicor

od 2009 16 godzin na semestr -
2 grupy

b) Kryterium dostępu lp.2.

Znajomość platform dydaktycznych z zainstalowani systemami informatycznymi Epicor 9 i/lub 
QlickView w uczelniach wyższych* (co najmniej 5 instalacji systemów informatycznych Epicor 9 
i/lub QlickView w uczelniach wyższych), potwierdzone stosownym oświadczeniem, stanowiącym 
załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego (załącznik pt. „OŚWIADCZENIE - znajomość 
platform dydaktycznych z zainstalowanymi systemami klasy Epicor 9 i/lub QlickView w uczelniach 
wyższych").
*uczelniach wyższych działających w oparciu o ustawę z dnia 27.07.2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z póżn. zm.)

- każda strona niniejszej oferty musi zostać zaparafowana -

^S
tr

on
a 3

2 zgodnie z punktem 4.V zapytania ofertowego numer 1/02/2014/LKGONW

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA
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Lp. Nazwa uczelni
Opis usługi instalacyjnej (nazwa platformy 

dydaktycznej oraz systemu klasy ERP)

Potwierdzenie 
wykonania 

usługi (podpis 
/¡Oferenta)

1. Uniwersytet Ekonomiczny w 
Poznaniu

Pakiet edukacyjny Epicor

h
2. Uniwersytet Przyrodniczy w 

Poznaniu
Pakiet Edukacyjny Epicor ' i/O 14 15L

3. PWZS w Pile Pakiet Edukacyjny Epicor

4. WSB Wrocław Pakiet Edukacyjny Epicor

5. PWSZ w Lesznie Pakiet Edukacyjny Epicor

c) kryterium dostępu Ip. 3. '
Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie co najmniej Cl wg. klasyfikacji 
Rady Europy (Zamawiający nie jest w stanie narzucić wszystkim oferentom jednej formy 
udokumentowania znajomości języka angielskiego w stopniu biegłym, ze względu na różną formę 
takich dokumentów); potwierdzenie to musi jednak obowiązkowo dokumentować stopień 
znajomości języka angielskiego przez wskazanego z imienia i nazwiska przedstawiciela Oferenta 
lub w przypadku zlecenia tłumaczenia innemu podmiotowi szczegółowe dane tego podmiotu. 
Dokument ten musi także zawierać informacje na temat jednostki, która wydała zaświadczenie.

Imię i nazwisko 
przedstawiciela 

Oferenta lub dane 
podmiotu 

zewnętrznego 
odpowiedzialnego 

za tłumaczenie 
skryptu na język 

angielski

Stopień 
znajomości 

języka 
angielskiego 

w wg. 
klasyfikacji 

Rady Europy 
(Al, A2, BI, 
B2, Cl, C2)

Nazwa dokumentu 
potwierdzającego 
znajomość języka 

angielskiego

Nazwa jednostki 
potwierdzającej 

znajomość języka 
angielskiego

Czy dokument 
potwierdzający 

znajomość języka 
angielskiego 

stanowi załącznik 
do formularza 
ofertowego?

Biuro Tłumaczeń 
FORUM ul.
Starołęcka 38 61- 
361 Poznań

Native 
Speaker lub 

tłumacz 
przysięgły

Oświadczenie

Ministerstwo 
Sprawiedliwości 

(dla tłumaczy 
przysięgłych

TAK NIE

4) KRYTERIA WYBORU3:

3 zgodnie z punktem 4 zapytania ofertowego numer 2/02/2014/LKGONW.
4 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.

a) Kryterium wyboru - kryterium Ip. 1 (C)
Cena uwzględniająca wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zapytania ofertowego 
numer 2/02/2014/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 VAT4.

- każda strona niniejszej oferty musi zostać zaparafowana -

St
ro

na
 4
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Oferta na wykonanie przedmiotu zamówienia za CENĘ ŁĄCZNĄ BRUTTO (Z VAT)

37 994,70 PLN słownie (trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące 
złotych 70/100)

Uszczegółowienie wyceny:
- łącznie wartość netto w PLN: 30 890,00

- łącznie VAT: 7 104,70 PLN

4) ZAŁĄCZNIKI DO NINIEJSZEJ OFERTY :5

- 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 2/02/2014/LKGONW (załącznik pt. 
„OŚWIADCZENIE - brak powiązania z Zamawiającym"),

podpisane przez osobę upoważnioną do podejmowania więżących decyzji w imieniu 
Oferenta oświadczenie o co najmniej 2-letnim doświadczeniu dydaktycznym w prowadzeniu zajęć 
z wykorzystania systemów informatycznych Epicor 9 i/lub QlickView na uczelniach wyższych; wzór 
oświadczenia do podpisania stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego numer 
2/02/2014/LKGONW (załącznik pt. „OŚWIADCZENIE - doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu 
zajęć z wykorzystania systemów informatycznych Epicor 9 i/lub QlickView na uczelniach 
wyższych"),

podpisane przez osobę upoważnioną do podejmowania więżących decyzji w imieniu 
Oferenta oświadczenie o znajomości platform dydaktycznych z zainstalowanymi systemami 
informatycznymi Epicor 9 i/lub QlickView w uczelniach wyższych (co najmniej 5 instalacji 
systemów informatycznych Epicor 9 i/lub QlickView w uczelniach wyższych); wzór oświadczenia 
do podpisania stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 2/02/2014/LKGONW (załącznik pt. 
„OŚWIADCZENIE - znajomość platform dydaktycznych z zainstalowanymi systemami 
informatycznymi Epicor 9 i/lub QlickView w uczelniach wyższych,

potwierdzenie biegłej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie co 
najmniej Cl wg. klasyfikacji Rady Europy (Zamawiający nie jest w stanie narzucić wszystkim 
oferentom jednej formy udokumentowania znajomości języka angielskiego w stopniu biegłym, ze 
względu na różną formę takich dokumentów); potwierdzenie to musi jednak obowiązkowo 
dokumentować biegłą znajomość języka angielskiego przez wskazanego z imienia i nazwiska 
przedstawiciela Oferenta lub w przypadku zlecenia tłumaczenia innemu podmiotowi szczegółowe 
dane tego podmiotu. Dokument ten musi także zawierać określenie stopnia kompetencji 
językowych oraz informacje na temat jednostki, która wydała zaświadczenie.

- każda strona niniejszej oferty musi zostać zaparafowana -

St
ro
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5 zgodnie z punktem 4.II.C zapytania ofertowego numer 2/02/2014/LKGONW.
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5) OŚWIADCZENIE DO FORMULARZA OFERTOWEGO:

II.

III.

IV.

V.
VI.

Oferent szczegółowo zapoznał się z treścią zapytania ofertowego numer 
2/02/2014/LKGONW (w tym ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi integralną część 
zapytania ofertowego) oraz przyjmuje bez zastrzeżeń wymagania zawarte w jego treści.
Oferent uważa się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym 
numer 2/02/2014/LKGONW.
Oferent zobowiązuje się, w przypadku wyboru niniejszej oferty, do zawarcia umowy 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
W ciągu ostatnich 3 lat przed złożeniem niniejszej oferty Oferent nie wyrządził szkody, nie 
wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie.
Nie otwarto wobec Oferenta likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Oferent nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne. L-SYSTEMS

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
spółka komandytowa

uf. Okrzei 18/102, 64-920 PILA 
NIP: 7642665561, REGON: 302640355 

KRS: 496424

CZYTELNY PODPIS - imię i nazwisko osoby upoważnionej 
do reprezentowania Oferenta 

wraz z pieczęcią firmową 
(jeżeli podmiot dysponuje pieczęcią firmową)

Robert Pawlak

data i miejsce podpisania ofe¡

- każda strona niniejszej oferty musi zostać zaparafowana -

St
ro

na
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Odpis z KRS





Identyfikator wydruku: RP/496424/1/20140204094725 Strona 1 z 5

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 04.02.2014 godz. 09:47:25
Numer KRS: 0000496424

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 30.01.2014

Ostatni wpis Numer wpisu 1 Data dokonania wpisu 30.01.2014

Sygnatura akt PO.IX NS-REJ.KRS/2101/14/657

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY 
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu

1 Oznaczenie formy prawnej SPÓŁKA KOMANDYTOWA

2.Numer REGON/NIP —

3.Firma, pod którą spółka działa L-SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

4.Dane o wcześniejszej rejestracji —

5,Czy przedsiębiorca prowadzi działalność 
gospodarczą z innymi podmiotami na 
podstawie umowy spółki cywilnej7

NIE

6.Czy podmiot posiada status organizacji 
pożytku publicznego7

NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu

1.Siedziba kraj POLSKA, woj. WIELKOPOLSKIE, powiat PILSKI, gmina PIŁA, miejsc. PIŁA

2. Adres ul. OKRZEI, nr 18, lok. 102, miejsc. PIŁA, kod 64-920, poczta PIŁA, kraj POLSKA

3.Adres poczty elektronicznej L-SYSTEMS@L-SYSTEMS.PL

4.Adres strony internetowej WWW.L-SYSTEMS.PL

Rubryka 3 - Oddziały
y

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacje o umowie

mailto:L-SYSTEMS@L-SYSTEMS.PL
http://WWW.L-SYSTEMS.PL


Identyfikator wydruku: RP/496424/1/20140204094725 Strona 2 z 5

1.Informacje o zawarciu lub zmianie 1 AKT NOTARIALNY Z DNIA 14.01.2014R., NOTARIUSZ WITOLD DUCZMAL, KANCELARIA
umowy spółki NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 265/2014

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

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki

Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane wspólników

1 1. Nazwisko / Nazwa lub firma L-SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Z.Imiona ******

3.Numer PESEL/REGON —

4.Numer KRS 0000493557

5.Czy wspólnik pozostaje w związku 
małżeńskim?

*****

■
6.Czy została zawarta małżeńska umowa 
majątkowa?

*****

' <• 7.Czy powstała rozdzielność majątkowa 
między małżonkami ?

*****

■
8.Gzy wspólnik ma ograniczoną zdolność do 
czynności prawnych?

*****

9.Czy wspólnik jest komandytariuszem? NIE

lO.Wysokość sumy komandytowej *****

11.Wartość wkładu umówionego *****

12.Czy jest w tym wkład niepieniężny? *****

.1__ drouruuryKd i 
Wkład wniesiony

Brak wpisów

Podrubryka2 
Wkład zwrócony

Brak wpisów

2 1. Nazwisko / Nazwa lub firma PAWLAK

2.1miona ROBERT

3.Numer PESEL/REGON 70120203395

4,Numer KRS ******

5.Czy wspólnik pozostaje w związku 
małżeńskim?

TAK

6.Czy została zawarta małżeńska umowa 
majątkowa?

NIE

7.Cży powstała rozdzielność majątkowa 
między małżonkami ?

NIE
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8.Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do 
czynności prawnych7

NIE

9.Czy wspólnik jest komandytariuszem? TAK

10.Wysokość sumy komandytowej 2.000,00 ZŁ

11. Wartość wkładu umówionego 340.771,84 ZŁ

12 Czy jest w tym wkład niepieniężny? TAK

Pod rubryka 1
■ . ■ .

Wkład wniesiony

1 1.Wartość wkładu wniesionego 340.771,84 ZŁ

2.Czy jest to wkład niepieniężny7 TAK

Pod rubryka 2 
Wkład zwrócony

Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1.Nazwa organu uprawnionego do 
reprezentowania podmiotu

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Z.Sposób reprezentacji podmiotu KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO

Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę

1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma L-SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

2.Imiona *********

3.Numer PESEL/REGON —

4. Numer KRS 0000493557

Rubryka 2 - Nie dotyczy ■

•

Brak wpisów

Rubryka 3 - Prokurenci

Brak wpisów

Dział 3

■

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy 1 62, 01, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM

2 62, 03, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI

3 62, 02, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI

4 62, 09, , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII 
INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
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5 72, 19, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK 
PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH

6 74, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA

7 85, 60, Z, DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ

$ 95, 11, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH

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

64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ 
NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

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

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

Brak wpisów

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego 

Brak wpisów

Dział 4

Rljbryka 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
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Brak wpisów

Dział 5
Nie dotyczy

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu naprawczym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 04.02.2014

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

https://ems.ms.gov.pl
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OŚWIADCZENIE - brak powiązania z Zamawiającym
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EUROPEJSKI

FUNDUSZ SPOŁECZNY
KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik 2 do zapytania ofertowego numer 2/02/2014/LKGONW 1
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.

L-SYSTEMS /]
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

spółka komandytowa
Ul. Okrzei 18/102, 64-920 PIŁA 

NIP: 7642665561, REGON: 302640355 
KRS: 496424

¡Robert Pawlak

.O.
Prezes JZarz

P

imię i nazwisko osoby 
upoważnionej do reprezentowania oferenta wraz z pieczęcią firmową 

(jeżeli podmiot dysponuie pieczęcią firmową) 

D 0 . / /OjuIaL.......
data i miejsce ppc pisania oświadczania

St
ro

na
 1Dotyczy 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.

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA
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Załącznik numer 3

OŚWIADCZENIE - doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z 
wykorzystania systemów informatycznych Epicor 9 i/lub QlickView na 
uczelniach wyższych
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KAPITAŁ LUDZKI
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik 3 do zapytania ofertowego numer 2/02/2014/LKGONW 1
OŚWIADCZENIE - doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z 
wykorzystania systemów informatycznych Epicor 9 i/lub QlickView na uczelniach 
wyższych

Oświadczam, że nasza firma posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z 

wykorzystania systemów informatycznych Epicor 9 i/lub QlickView na uczelniach wyższych* zgodne z 

wykazem zawartym w punkcie 3.a. formularza ofertowego.

★uczelniach wyższych działajqcych w oparciu o ustawę z dnia 27.07.2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr
164, poz. 1365, z późn. zm.) L-S YSTEMS

spółka z ograniczony odpowiedzialnością 
spółka komandytowa

ul. Okrzei 18/102, 64-920 PIŁA 
NIP: 7642665561, REGON: 302640355 

KRS: 496424

imię i nazwisko osoby
upoważnionej do reprezentowania oferenta wraz z pieczęcią firmową 

(jeżeli podmiot dysponuje pieczęcią firmową)

St
ro

na
 1Dotyczy 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.

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA





Załącznik numer 4

OŚWIADCZENIE - znajomość platform dydaktycznych z zainstalowanymi 
systemami informatycznymi Epicor 9 i/lub QlickView w uczelniach wyższych
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik 4 do zapytania ofertowego numer 2/02/2014/LKGONW 1
OŚWIADCZENIE - znajomość platform dydaktycznych z zainstalowanymi 
systemami informatycznymi Epicor 9 i/lub QlickView w uczelniach wyższych.

Oświadczam, że firma nasza posiada znajomość platform dydaktycznych z zainstalowanymi systemami 

informatycznymi Epicor 9 i/lub QlickView w uczelniach wyższych* (co najmniej 5 instalacji systemu klasy

ERP w uczelniach wyższych) zgodne z wykazem zawartym w punkcie 3.b. formularza ofertowego.

★uczelniach wyższych działających w oparciu o ustawę z dnia 27.07.2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 
164, poz. 1365, z póżn. zm.) ^.L'sysTEMS

uf sp. 41 komandytowa 4 
UL Okrzei 18/102, 64-920 pipa 

NIP: 7642665561, REGON: 302640355 
KRS: 496424
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data i miejsce podpisania oświadczenia
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 11 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.

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA





Załącznik numer 5

Potwierdzenie biegłej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie na 
poziomie co najmniej Cl wg. klasyfikacji Rady Europy





UL. STAROŁECKA 38
61-361 POZNAN
www.btforum.pl
e-mail: biuro@btforum.pl

BIURO TŁUMACZEŃ FORUM

Poznań, 04.03.2014 r.

L-Systems Sp.z o.o. Sp.K. 
ul. Okrzei 18/102
64-920 Piła

Oświadczenie

W ramach zlecenia dot. weryfikacji angielskiego skryptu do szkoleń, Biuro Tłumaczeń 
Forum oświadcza:

1) weryfikację skryptu do szkoleń zlecimy tłumaczowi współpracującemu z biurem, 
native speaker'owi, czyli osobie, dla której j angielski jest językiem ojczystym,

2) wspólnicy: Elżbieta Glaser-Schuhl i Maciej Kański posiadają 20-letnie 
doświadczenie w tłumaczeniu, p. Elżbieta Glaser-Schuhl jest członkiem 
Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich od 20 lat,

3) wspólnicy ukończyli filologię angielską i są tłumaczami przysięgłymi powołanymi 
przez Ministra Sprawiedliwości odpowiednio w roku 1996 i 1992,

4) nasze biuro pracuje m.in. dla takich firm jak Autostrada Wielkopolska. Hochtief, 
Volkswagen Group Polska, Still.

poważaniem

Maciej Kański 

wspólnik

tel. +48 61 887 15 15 tel. +48 61 887 15 13 faks +48 61887 15 14

http://www.btforum.pl
mailto:biuro@btforum.pl



