
                                                       

Załącznik nr 1. 
 

………………... (miejscowość, data) ………………... 
 
Oferent: 
 

……………………….………………………….…………………….... 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 
(nazwa i adres Oferenta) 

REGON:…………………………………………. 

tel.:……………….………………………………. 

fax:…………………………….…………………. 

e-mail: ………….………………………………. 
 

 

OFERTA  

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 62/2019 

 

 

1. Przedmiot zamówienia: 
 
Przedmiotem zapytania ofertowego jest realizacja usług prawniczych w zakresie zawiązania 
i rejestracji spółki prawa handlowego na potrzeby realizacji fazy wdrożeniowej, w tym 
przygotowania do komercjalizacji uzyskanych wyników projektu „Biodrukowanie 3D 
rusztowań z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub komórek produkujących 
insulinę w celu stworzenia bionicznej trzustki”. 
 

2. Cena: 

 

Oferowana maksymalna cena brutto (nie więcej niż) za wykonanie pełnego przedmiotu 

zamówienia:  

kwota ………………………………………………  

słownie: 

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

Oferowana cena brutto za wykonanie jednej (1) godziny pracy:  

kwota ………………………………………….. 

słownie: 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Termin ważności oferty: 

Oferta jest ważna przez …………. dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert. 
 

4. Zakres usługi:  



                                                       

 

Lp.  OFERENT 

1. Określenie rodzaju spółki, ustalenie i przygotowanie projektu umowy 
spółki, w tym praw i obowiązków wspólników, liczbę posiadanych 
udziałów, zasady reprezentacji spółki etc.  
 

 

2. Przygotowanie projektów dokumentów będących podstawą wniosku o 
rejestracje, w szczególności: 
a. oświadczeń osób reprezentujących spółkę (ewentualnie 
prokurentów) obejmujące zgodę na ich powołanie oraz ich adresy do 
doręczeń; 
b. dokumentu o powołaniu członków zarządu spółki, ewentualnie 
pozostałych organów,  
c. listę nazwisk, imion i adresów członków zarządu, 
d. listę wspólników spółki z o.o., na osobnej kartce,    
e. oświadczenie zarządu o wniesieniu kapitału. 

 

3. Umówienie i obecność podczas spotkania u notariusza celem podpisania 
aktu notarialnego obejmującego umowę spółki z o.o. 

 

4. Przygotowanie wniosku o rejestrację spółki w Krajowym Rejestrze 
Sądowym i kompleksowe poprowadzenie postępowania rejestrowego. 

 

5. Rejestracja w VAT i VAT UE.  

 

5. Czy do oferty zostały dołączone dokumenty potwierdzające uprawnienia do 
wykonywania zawodu adwokata / radcy prawnego?   TAK / NIE  

6. Czy do oferty zostały dołączone dokumenty potwierdzające wykonanie co najmniej 5 
usług  w zakresie zawiązania i rejestracji spółek prawa handlowego, w ostatnich 5 
latach, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym 
okresie?   TAK / NIE 

7. Uwagi: 

………………………………………………………..………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………..………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………..………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

……………………………………………………………………. 
                                                                                                       (podpis i pieczątka Oferenta) 
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