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Szanowni Państwo,

Dziękujemy za zainteresowanie usługami naszej kancelarii w zakresie zawiązywania i 

rejestracji spółek kapitałowych. Kancelaria posiada grupę doświadczonych prawników – 

praktyków, wyspecjalizowanych w zagadnieniach związanych z kwestiami wyboru, 

zawiązywania oraz kompleksowej obsługi procesu rejestracyjnego spółek z ograniczoną 

odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych.

Grupa naszych specjalistów pozostaje do Państwa dyspozycji.

               

            Informacje o KDBiP sp. z o.o

Kancelaria Doradców Biznesowych i Prawnych KDBiP sp. z o.o. działa na terenie 

całego kraju. Świadczymy swe usługi licznemu, zróżnicowanemu pod względem wielkości, 

zasięgu działania, przedmiotu działalności oraz formy prawnej gronu klientów. Stale 

podnoszone kwalifikacje naszych specjalistów gwarantują realizację powierzanych im 

czynności na najwyższym poziomie, przy zachowaniu obowiązujących standardów 

biznesowych i etycznych. 

Nasze wartości:

− Rozumiemy, że rzetelna, kompleksowa i profesjonalna informacja prawna to 

podstawowe narzędzie umożliwiające podejmowanie właściwych decyzji 

biznesowych;

− Pewne sytuacje faktyczne, prawne czy biznesowe wymagają szybkości działania oraz 

wysokiej skuteczności, przez co unikamy rozwiązań o niskim walorze skuteczności, 

mogących narazić naszych klientów na zbędne koszty;

− Prawo jest dziedziną dynamiczną, podlegającą częstym i nie zawsze korzystnym 

zmianom, co wymaga od naszego zespołu stałego podnoszenia posiadanych 

kwalifikacji celem zapewniania naszym klientom wymaganego przez nich poziomu 

merytorycznego świadczonych usług;

− Jesteśmy świadomi faktu, że specjalizacja wymaga pewnego ograniczenia 

merytorycznego, natomiast klienci oczekują pełnej i kompleksowej informacji 

niekiedy wykraczającej poza ramy naszej dziedziny. Braki owe uzupełniamy dzięki 
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precyzyjnie dobranymi partnerami biznesowymi, świadczącymi specjalistyczne usługi

profesjonalne;

− Etyka biznesu oraz jasne, klarowne i uczciwe zasady współpracy są u nas standardem 

tworzącym pozytywne racje z klientami i partnerami biznesowymi.

   Oferta ogólna zawiązywania i rejestracji spółek kapitałowych

Kancelaria Doradców Biznesowych i Prawnych KDBiP sp. z o.o. obok szeroko 

pojętego doradztwa prawnego i gospodarczego specjalizuje się w kompleksowej obsłudze 

procesu zawiązywania oraz rejestracji spółek, w tym spółek kapitałowych. Wśród klientów 

korzystających z usług obsługi procesu zawiązywania i rejestracji spółek osobowych 

występują tak podmioty przystępujące do działalności gospodarczej po raz pierwszy, jak 

również osoby oraz podmioty gospodarcze o ugruntowanej pozycji rynkowej. 

Mając na uwadze zróżnicowane zapotrzebowanie na usługi zawiązywania i rejestracji 

spółek kapitałowych Kancelaria Doradców Biznesowych i Prawnych KDBiP sp. z o.o. 

wprowadziła realizację usług w kilku, alternatywnych postaciach:

− Podstawowego pakietu usług, obejmującego consulting prawny, ukierunkowany na 

udzielenie wyczerpującej informacji na temat wybranego rodzaju spółki oraz 

przygotowanie standardowego projektu umowy zgodnie z wytycznymi wspólników;

− Poszerzonego pakietu usług, obejmującego obok zakresu działań wskazanych 

powyżej również zapewnienie obsługi notarialnej oraz przygotowania wymaganej 

dokumentacji rejestrowej;

− Pełnego pakietu usług, obejmującego obok powyższego: opracowanie 

dedykowanego wzoru umowy oraz przeprowadzenie pełnej procedury rejestracyjnej 

wraz z pozyskaniem wymaganych numerów NIP, REGON, KRS oraz dokonania 

zgłoszenia do ZUS-u.

Z tytułu, że Kancelaria Doradców Biznesowych i Prawnych KDBIP sp. z o.o. jest 

płatnikiem VAT, zamawiający ma możliwość rozliczenia kosztów zleconych działań w 

ramach ponoszonych kosztów działalności gospodarczej.
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Dziękujemy za zapoznanie się z ofertą Kancelarii Doradców Biznesowych i Prawnych

i zapraszamy do skorzystania z naszych usług. W razie pytań, uwag lub sugestii odnośnie 

niniejszej oferty prosimy o kontakt pod numerem telefonu 12 649 12 34 lub adresem e-mail: 

sekretariat@kdbip.com.pl

Z poważaniem

Mgr Piotr Migas

Prezes Zarządu

KDBiP sp. z o.o.
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Załącznik nr 5 do Oferty Usług KDBiP sp. z o.o.

Wyciąg z cennika usług zawiązywania i rejestracji spółek 

kapitałowych.

W ramach realizacji usług zawiązywania i rejestracji spółek kapitałowych, Kancelaria 

Doradców Biznesowych i Prawnych KDBiP sp. z o.o. oferuje:

− Realizację kompleksowych procedur zawiązywania oraz rejestracji spółek 

kapitałowych zgodnie z wybranym zakresem merytorycznym pakietu;

− Realizację wybranych zadań w ramach przygotowania projektowanej spółki 

kapitałowej np. opracowanie dedykowanych wzorców umów, przygotowanie 

pełnej dokumentacji rejestrowej czy pozyskiwania numerów NIP, REGON 

oraz dokonywanie zgłoszeń do ZUS;

− Profesjonalnego consultingu prawnego i gospodarczego w zakresie tematyki 

związanej z zawiązywaniem oraz funkcjonowaniem wybranego typu spółki 

kapitałowej.

 Zakres czynności podejmowanych przez Kancelarię Doradców Biznesowych i 

Prawnych KDBIP sp. z o.o. jest każdorazowo uzgadniany indywidualnie z zleceniodawcą. 

Koszty zlecanych działań są każdorazowo określane przed dokonaniem zleconej czynności.

Pakiety usług zawiązywania i rejestracji spółek kapitałowych

Jest to specjalna oferta dla osób oraz podmiotów gospodarczych zainteresowanych 

profesjonalna obsługą procesu zawiązania oraz rejestracji spółek kapitałowych. Pakiety 

rejestracyjne mają na celu obniżenie całkowitych kosztów procedury, bez uszczerbku na 

jakości oraz skuteczności podejmowanych działań.

Oferta pakietów rejestracyjnych spółek kapitałowych łączy w sobie elastyczność oraz 

efektywność działania w połączeniu z atrakcyjną ceną usług.
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Pakiet „Optimum”:

‒ Skierowany jest do osób i podmiotów zainteresowanych minimalizacją kosztów 

zawiązania i rejestracji spółki kapitałowej, poprzez zlecenie realizacji jedynie 

niezbędnych działań rzutujących na szybkość zawiązania spółki;

‒ Pakiet obejmuje:

◦ usługę consultingu prawnego (do 120 min);

◦ opracowanie standardowego wzorca umowy spółki;

‒ Usługa realizowana jest w siedzibie Kancelarii lub teleinformatycznymi kanałami 

komunikacji.

Pakiet „Standard”:

− Skierowany jest do osób i podmiotów zainteresowanych minimalizacją kosztów 

zawiązania i rejestracji spółki kapitałowej, z uwzględnieniem pozyskania pełnej 

dokumentacji rejestracyjnej;

− Pakiet obejmuje:

◦ usługę consultingu prawnego (do 120 min);

◦ opracowanie poszerzonego wzorca umowy spółki;

◦ zapewnienie, obsługi notarialnej;

◦ opracowanie dokumentacji rejestracyjnej (NIP, REGON, KRS, ZUS);

− Usługa realizowana jest w siedzibie Kancelarii, teleinformatycznymi kanałami 

komunikacji jak również, w zakresie wymaganym charakterem sprawy również i 

wyznaczonej kancelarii notarialnej.

Pakiet „Biznes”:

− Skierowany jest do osób i podmiotów zainteresowanych minimalizacją kosztów 

zawiązania i rejestracji spółki kapitałowej oraz minimalizacją nakładów czasu na 

realizację procedury zawiązania i rejestracji spółki osobowej;

− Pakiet obejmuje::

◦ usługę consultingu prawnego (do 120 min);

◦ opracowanie dedykowanego wzorca umowy spółki;

◦ zapewnienie obsługi notarialnej;

◦ opracowanie dokumentacji rejestracyjnej (NIP, REGON, KRS, ZUS);
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◦ Pozyskanie numerów identyfikacyjnych NIP, KRS, REGON;

◦ Dokonanie zgłoszenia do ZUS oraz VAT;

◦ Nadzór nad procedurą rejestracyjną KRS.

− Usługa realizowana jest w siedzibie Kancelarii, teleinformatycznymi kanałami 

komunikacji jak również, w zakresie wymaganym charakterem sprawy również i 

wyznaczonej kancelarii notarialnej, terenowo właściwym urzędzie oraz wydziale 

gospodarczym właściwego sądu rejonowego.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pakietów przedstawiono w poniższej tabeli 1.

Cennik pakietów rejestracyjnych dla spółek  kapitałowych na rok 20142:

Rodzaj spółki Pakiet Optimum Pakiet Standard Pakiet Biznes

Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

999,99 PLN 1.499,99 PLN 2.499,99 PLN

Spółka akcyjna 1.499,99 PLN 2.499,99 PLN 3.499,99 PLN

Powyższa tabela ma charakter demonstracyjny. Zgodnie z życzeniem klienta oraz 

bazując na jego zapotrzebowaniu istnieje możliwość indywidualnej konfiguracji pakietu 

zawiązania i rejestracji spółki osobowej.

Dziękujemy za zapoznanie się z ofertą Kancelarii Doradców Biznesowych i Prawnych

KDBiP sp. z o.o. i zapraszamy do skorzystania z naszych usług. W razie pytań, uwag lub 

sugestii odnośnie niniejszej oferty prosimy o kontakt pod numerem telefonu 12 649 12 34 lub 

adresem e-mail: sekretariat@kdbip.com.pl

Z poważaniem

Mgr Piotr Migas

Prezes Zarządu

KDBiP sp. z o.o.
1 Przedstawione materiały nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 KC. 
2 Cennik obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. do odwołania. Ceny netto bez uwzględnienia podatku VAT. Koszty nie obejmują opłat 

notarialnych, rejestracyjnych, administracyjnych, kosztów wypisów, pełnomocnictw oraz tłumaczeń. Ceny obejmują jedynie  realizację 
usługi na terenie m. Krakowa lub kanałami teleinformatycznymi .
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