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Szanowni Państwo,
Dziękujemy za zainteresowanie usługami naszej kancelarii w kontekście
elektronicznej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych. Kancelaria posiada grupę
doświadczonych prawników – praktyków, wyspecjalizowanych w zagadnieniach związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej w tym: prawie cywilnym ze szczególnym
uwzględnieniem regulacji związanych z zawieraniem oraz realizacją umów handlowych,
prawem zobowiązań, prawem gospodarczym w tym również prawem spółek handlowych oraz
prawem pracy dla pracodawców i pracowników.
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 świadczących usług;
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− 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
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 Obsługi Prawnej Przedsiębiorstw
Kancelaria Doradców Biznesowych i Prawnych KDBiP sp. z o.o. obok szeroko
pojętego doradztwa prawnego i gospodarczego specjalizuje się w obsłudze prawnej
podmiotów gospodarczych. Wśród klientów korzystających z obsługi prawnej występują
jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki osobowe, spółki kapitałowe, stowarzyszenia,
komitety społeczne oraz porozumienia gospodarcze.
Mając na uwadze zróżnicowane zapotrzebowanie na usługi obsługi prawnej w
zależności od wielkości podmiotu, formy prawnej, sektora gospodarki w którym działa oraz
specyfiki wewnętrznej przedsiębiorstwa, Kancelaria Doradców Biznesowych i Prawnych
wprowadziła realizację usługi obsługi prawnej przedsiębiorstw w kilku, alternatywnych
postaciach:
− Elektronicznej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych - kierowanej do
przedsiębiorców oczekujących rzetelnej i profesjonalnej informacji prawnej,
dostarczanej bezpośrednio do miejsca ich pracy czy pobytu. Elektroniczna obsługa
prawna w formie oferowanych przez naszą Kancelarię pakietów to idealne
rozwiązanie dla dynamicznych przedsiębiorców, ceniących szybkość działania,
skuteczność oraz swobodę.
− Stacjonarnej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych - kierowanej do
przedsiębiorców oczekujących rzetelnej i profesjonalnej informacji prawnej,
dostarczanej w drodze osobistych spotkań z prowadzącym obsługę prawnikiem.
Stacjonarna obsługa prawna w formie oferowanych przez naszą Kancelarię pakietów
to idealne rozwiązanie dla przedsiębiorców, ceniących nader wszystko bezpośredni
kontakt z prowadzącym sprawę specjalistą.
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− Mobilnej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych - kierowanej do
przedsiębiorców oczekujących rzetelnej i profesjonalnej informacji prawnej, dostępnej
bezpośrednio w miejscu prowadzenia działalności lub innym, wskazanym przez
klienta. Mobilna obsługa prawna w formie oferowanych przez naszą Kancelarię
pakietów to idealne rozwiązanie dla przedsiębiorców, ceniących nader wszystko
bezpośredni kontakt z prowadzącym sprawę specjalistą w miejscu prowadzenia
przedsiębiorstwa i w godzinach jego pracy.
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.
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 1 do Oferty Usług KDBiP sp. z o.o.
Wyciąg z cennika usług elektronicznej obsługi prawnej1.
Klientom posiadającym sprecyzowany zakres zapotrzebowania na usługi prawne,
KDBiP oferuje możliwość świadczenia usług w oparciu o umowę o stałą obsługę prawną w
formie minimalnego, miesięcznego zapotrzebowania na usługi prawne.
Stała obsługa prawna przedsiębiorstwa klienta może przybierać formę:
− Obsługi na podstawie umowy o świadczenie obsługi prawnej, bez określenia
minimalnego zapotrzebowania na działania kancelarii, jednakże z ustalonym
cennikiem usług obowiązujących w przypadku podejmowania określonych
działań (umowa ramowa). Wycena odbywa się w oparciu o obowiązującą
stawkę bazową, z uwzględnieniem modyfikatorów znajdujących zastosowanie
w przypadku osiągnięcia przez zamawiającego określonego progu ilościowego.
− Obsługi na podstawie umowy o świadczenie obsługi prawnej z określeniem
minimalnego, miesięcznego zapotrzebowania na działania kancelarii,
określonego w godzinach zegarowych lub określeniem ilości jednostek usług
obejmowanych pakietem (umowa o obsługę pakietowa). Zamawiający w
omawianym przypadku posiada gwarancję cen netto na usługi realizowane w
objętym ryczałtem czasookresie. Usługi realizowane po wyczerpaniu limitu
objętego pakietem rozliczane są zgodnie z obowiązująca stawką podstawową,
przy uwzględnieniu ustalonych modyfikatorów.
Po wyczerpaniu miesięcznego limitu czasowego objętego pakietem zamawiający
może zlecać wykonanie dowolnej czynności z zakresu usług obsługi prawnej. Zlecane
czynności przeliczane są według szacowanego nakładu czasowego na ich wykonanie.
Elektroniczna obsługa prawna obejmuje głównie usługi:
• Porad prawnych on-line;
• Analizy i opiniowania wzorów umów i dokumentów;
1

Przedstawione materiały nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 KC.
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• Sporządzania elektronicznych analiz stanów faktycznych i prawnych;
• Projektowania i aktualizacji wzorów umów i dokumentów;
• Consultingu procesowego i egzekucyjnego;
• Przygotowania dokumentacji procesowej.

Pakiety elektronicznej obsługi prawnej konstruowane są w oparciu o szacowane,
średnie zapotrzebowanie klienta na usługi consultingu prawnego, realizowanego w formie
elektronicznych porad, analiz oraz projektowania umów i dokumentów.
Liczba usług zamiennych w ramach określonego pakietu ma charakter szacunkowy. W
zależności od wymaganych nakładów na realizację jednostki usługi, liczba jednostek może
ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.
Proponujemy następujące konfiguracje pakietów elektronicznej obsługi prawnej:
E-obsługa mini:
•

pakiet odnawialny;

•

okres rozliczeniowy: miesiąc kalendarzowy;

•

pakiet zawiera do 4 jednostek e-porady prawnej zamienne na:
◦ 4 jednostek (do 120 min) konsultacji telefonicznej;
◦ 1 jednostkę usługi elektronicznej analizy / elektronicznego opiniowania.

E-obsługa standard:
•

pakiet odnawialny;

•

okres rozliczeniowy: miesiąc kalendarzowy;

•

pakiet zawiera do 8 jednostek e-porady prawnej zamienne na:
◦ 8 jednostek (do 240 min) konsultacji telefonicznej;
◦ 2 jednostki usługi elektronicznej analizy / elektronicznego opiniowania lub
◦ 1 jednostkę elektronicznego projektu dokumentacji procesowej lub
◦ 1 jednostkę elektronicznego projektu umowy lub dokumentu towarzyszącego.
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E-obsługa standard plus:
•

pakiet odnawialny;

•

okres rozliczeniowy: miesiąc kalendarzowy;

•

pakiet zawiera do 12 jednostek e-porady prawnej zamienne na:
◦ 12 jednostek (do 360 min) konsultacji telefonicznej;
◦ 3 jednostki usługi elektronicznej analizy / elektronicznego opiniowania lub
◦ 1 jednostki elektronicznego projektu dokumentacji procesowej lub
◦ 1 jednostki elektronicznego projektu umowy lub dokumentu towarzyszącego.

E-obsługa silver:
•

pakiet odnawialny;

•

okres rozliczeniowy: miesiąc kalendarzowy;

•

pakiet zawiera do 16 jednostek e-porady prawnej zamienne na:
◦ 16 jednostek (do 480 min) konsultacji telefonicznej;
◦ 4 jednostek usługi elektronicznej analizy / elektronicznego opiniowania lub
◦ 2 jednostki elektronicznego projektu umowy lub dokumentu towarzyszącego lub
◦ 2 jednostki elektronicznego projektu dokumentacji procesowej.

E-obsługa gold:
•

pakiet odnawialny;

•

okres rozliczeniowy: miesiąc kalendarzowy;

•

pakiet zawiera do 20 jednostek e-porady prawnej zamienne na:
◦ 20 jednostek (do 600 min) konsultacji telefonicznej;
◦ 5 jednostek usługi elektronicznej analizy / elektronicznego opiniowania lub
◦ 2 jednostki elektronicznego projektu umowy lub dokumentu towarzyszącego lub
◦ 2 jednostki elektronicznego projektu dokumentacji procesowej.

E-obsługa platinium:
•

pakiet odnawialny;

•

okres rozliczeniowy: miesiąc kalendarzowy;

•

pakiet zawiera do 24 jednostek e-porady prawnej zamienne na:
◦ 24 jednostek (do 720 min) konsultacji telefonicznej;
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◦ 6 jednostek usługi elektronicznej analizy / elektronicznego opiniowania lub
◦ 3 jednostki elektronicznego projektu umowy lub dokumentu towarzyszącego lub
◦ 3 jednostki elektronicznego projektu dokumentacji procesowej.
Podawana ilość usług zamiennych, realizowanych w ramach poszczególnych pakietów
jest ilością maksymalną. Usługi proponowane w ramach pakietów mogą być swobodnie
konfigurowane, w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego.
Cennik e-pakietów na rok 20142:

Pakiet usług

Ilość jednostek
e-porad

Cena netto przy
rozliczeniu w cyklu
miesięcznym 3

Cena netto przy
rozliczeniu w cyklu
rocznym 4

(+ 23% VAT)

(+ 23% VAT)

E-obsługa mini

4 szt.

240,00 zł

220,00 zł

E-obsługa standard

8 szt.

480,00 zł

440,00 zł

12 szt.

720,00 zł

660,00 zł

16 szt.

880,00 zł

800,00 zł

20 szt.

1.100,00 zł

1.000,00 zł

24 szt.

1.320,00 zł

1.200,00 zł

E-obsługa
standard +
E-obsługa
silver
E-obsługa
gold
E-obsługa
platinium

Oszczędzasz
rocznie:

20,00 zł
miesięcznie
40,00 zł
miesięcznie
60,00 zł
miesięcznie
80,00 zł
miesięcznie
100,00 zł
miesięcznie
120,00 zł
miesięcznie

Powyższa tabela ma charakter demonstracyjny. Zgodnie z życzeniem klienta oraz
bazując na jego zapotrzebowaniu istnieje możliwość indywidualnej konfiguracji pakietu
obsługi prawnej.
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

2
3
4

Cennik obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. do odwołania.
Cena ryczałtu miesięcznego przy rozliczeniu w cyklu miesięcznym, umowa na 12 miesięcy;
Cena ryczałtu miesięcznego przy jednorazowej wpłacie z góry, umowa na 12 miesięcy;
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Z poważaniem
Mgr Piotr Migas

Prezes Zarządu
KDBiP sp. z o.o.
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