
Kancelaria Doradców 
Biznesowych i Prawnych KDBiP sp. z o.o.
Biuro Obsługi Klienta:
os. Złotego Wieku 91/3
31-618 Kraków
tel/fax. 12 649 12 34
mob. 513 910 705 

Oferta Usług

Kancelarii Doradców Biznesowych i Prawnych

Pakiety Elektronicznego Monitoringu Płatności

„F-VAT”

KDBiP sp. z o.o. 2014 r.

Kancelaria Doradców Biznesowych i Prawnych KDBiP sp. z o.o. z siedzibą w 31-635 Kraków, os. Oświecenia 19/2, 
e-mail: sekretariat@kdbip.com.pl, www: http://www.kdbip.com.pl 

KDBiP sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000387341,  NIP 6783129522, REGON 121496763, kapitał zakładowy pokryty w całości w kwocie

5.000,00 zł.

1

http://www.kdbip.com.pl/
mailto:sekretariat@kdbip.com.pl


Szanowni Państwo,

Dziękujemy za zainteresowanie usługami naszej kancelarii w kontekście 

elektronicznego monitoringu płatności w ramach Systemu Monitoringu Płatności DRAGON. 

Kancelaria posiada grupę doświadczonych prawników – praktyków, wyspecjalizowanych w 

zagadnieniach związanych z zarządzaniem i obsługą wierzytelności w tym: obsługą przed 

windykacyjną, windykacją przed procesową, przygotowaniem postępowań procesowych oraz 

obsługi post procesowej i egzekucyjnej.

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;

− Jesteśmy świadomi faktu, że specjalizacja wymaga pewnego ograniczenia 

merytorycznego, natomiast klienci oczekują pełnej i kompleksowej informacji 
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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 Elektronicznego Monitoringu Płatności

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

pojętego doradztwa prawnego i gospodarczego specjalizuje się w obsłudze prawnej 

podmiotów gospodarczych w zakresie prewencji finansowej oraz obsługi i dochodzenia 

zobowiązań pieniężnych. 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 elektronicznego 

monitoringu płatności w ramach Systemu Monitoringu Płatności DRAGON w zależności od 

przedmiotu działalności gospodarczej, specyfiki wewnętrznej przedsiębiorstwa oraz 

preferowanych systemów rozliczeniowych, Kancelaria Doradców Biznesowych i Prawnych 

KDBiP sp. z o.o. opracowała kilka, alternatywnych propozycji z zakresu monitoringu 

płatności:

− Monitoringu płatności opartych o rozliczenia pre-paid (rozliczenia pro-forma) - 

kierowanego do przedsiębiorców realizacyjnych sprzedaż lub usługi w oparciu o 

systemy przedpłat całości należności; 

− Monitoringu płatności opartych o odroczony termin płatności - kierowanego do 

przedsiębiorców realizujących sprzedaż towarów lub usług w oparciu o udzielany 

kontrahentowi kredyt kupiecki, określony kwotowo umową lub poprzez zastosowanie 

odroczonego terminu płatności;

− Monitoringu płatności cyklicznych (abonamentowych) - kierowanego do 

przedsiębiorców świadczących usługi lub sprzedaż w systemie ciągłym w określonym 

przedziale czasowym; 
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− Monitoring płatności częściowych (zaliczkowych) – kierowanego do 

przedsiębiorców prowadzących rozliczenia etapowe na podstawie dokumentów 

zaliczkowych oraz końcowych.

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 7 do Oferty Usług KDBiP sp. z o.o.

Wyciąg z cennika usług elektronicznego monitoringu płatności 

„F-VAT”1.

Klientom posiadającym sprecyzowany zakres zapotrzebowania na usługi 

elektronicznego monitoringu płatności w systemie odroczonej płatności, KDBiP sp. z o.o. 

oferuje możliwość świadczenia usług w oparciu o umowę o stałą obsługę monitoringu 

płatności.

Obsługa z zakresu monitoringu płatności może przybierać formę:

− Obsługi na podstawie umowy o świadczenie usług elektronicznego 

monitoringu płatności bez deklarowania minimalnej ilości wierzytelności 

przeznaczonych do monitoringu w okresie rozliczeniowym, 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 usług elektronicznego 

monitoringu płatności, z zadeklarowaniem minimalnej ilości wierzytelności 

przeznaczonych do monitoringu w okresie rozliczeniowym. 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 przekroczeniu zadeklarowanej, minimalnej ilości wierzytelności przeznaczonych 

do monitoringu w okresie rozliczeniowym zamawiający może zgłaszać kolejne 

wierzytelności, które będą rozliczane według stawek określonych obowiązującym cennikiem 

dla podmiotów posiadających wykupione pakiety obsługi elektronicznego monitoringu 

płatności.

1  Przedstawione materiały nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 KC. 
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   Pakiety usług „F-VAT”

Pakiety usług elektronicznego monitoringu płatności "F-VAT" dedykowane są dla 

przedsiębiorstw preferujących rozliczenia całościowe, po wykonaniu usługi / dokonaniu 

sprzedaży z odroczonym terminem płatności.

Rozliczenia dokonywane z odroczonym terminem płatności (zwane też "Kredytem 

Kupieckim") obciążone są dużym ryzykiem, ze względu na niepewności terminowej zapłaty 

za wykonane czynności z jednej strony, a obowiązkiem odprowadzenia podatków od 

dokonanej sprzedaży z chwilą wystawienia faktury lub rachunku z drugiej.

Pakiety rodziny „F-VAT” to połączenie unikatowej i skutecznej usługi wsparcia 

zarządzania wierzytelnościami z atrakcyjną ceną i elastycznością działania. Wybierając 

pakiety „F-VAT” sam decydujesz, które rozliczenia obejmujesz monitoringiem, bez względu 

na ich wartość.

Celem wsparcia rozliczeń z odroczonym terminem płatności, System Monitoringu 

Płatności DRAGON oferuje specjalnie opracowaną w tym stylu usługę "monitoring płatności 

nieprzeterminowanych”.

    Dodatkowe korzyści płynące z wyboru pakietów „F-VAT ”:

− Darmowy audyt dokumentacji handlowej: regulaminów sprzedaży / świadczenia 

usług, umów, formularzy zamówień; 

− Elektroniczną pieczęć prewencyjną za jedyne 1 zł netto miesięcznie do 

umieszczania na fakturach, rachunkach i innej dokumentacji handlowej; 

− Gwarancję stałej ceny usługi przez okres obowiązywania umowy; 

− Do 10% rabatu na dostosowanie lub stworzenie profesjonalnego systemu 

dokumentacji handlowej; 

− Do 10% rabatu na wszystkie usługi consultingu prawnego i biznesowego, 

realizowanego przez KDBiP sp. z o.o.; 
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− Archiwizację elektronicznych dokumentów w ramach prowadzonych postępowań 

przez okres trwania umowy; 

− Dostęp do przechowywanej dokumentacji wraz z wydawaniem elektronicznych 

kopii; 

  

            Specyfikacja pakietów „F-VAT”

1. Dystrybucja monitów informacyjno-przypominających:

I. informacja o rejestracji kontrahenta w SMP DRAGON;

II. informacja o wystawieniu faktury VAT lub rachunku uproszczonego wraz z 

dostarczeniem elektronicznej wersji2  dokumentu;

III. informacja o upływającym terminie płatności – przypomnienie o wpłacie;

IV. informacja o zaksięgowaniu wpłaty na rachunku zleceniodawcy lub informacja 

uchybieniu terminu płatności wraz z wezwaniem do zapłaty3;

2. Czas realizacji od daty otrzymania zgłoszenia:

I. W dzień przyjęcia zgłoszenia – otrzymanie zgłoszenia przez Operatora SMP 

DRAGON do godz. 15.00 w każdy dzień roboczy.

II. Następnego dnia roboczego – jeżeli zgłoszenie zostało przekazane Operatorowi po

godz. 15.00 dnia poprzedniego.

3. Formy realizacji usługi4:

I. Monity e-mail;

II. Monity e-mail + sms;

III. Monity e-mail, sms i fax.

2  Wymaga dostarczenia elektronicznej wersji faktury pro-forma przez zleceniodawcę;
3  Monit wysyłany jest po uprzedniej weryfikacji płatności przez zleceniodawcę.
4  Wymaga podania odpowiednich danych teleadresowych kontrahenta przy pierwszym zgłoszeniu;
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Cennik pakietów monitoringu „F-VAT” na rok 20145:

Ilość
wierzytelności

w pakiecie

Cena netto pakietu
przy umowie na

okres 12 miesięcy 6

(+ 23% VAT)

Cena netto pakietu
przy umowie na okres

24 miesięcy 7

(+ 23% VAT)

Oszczędzasz
rocznie:

Cena netto
wierzytelności po

przekroczeniu
pakietu

(+ 23% VAT)

5 szt. 65,00 zł 60,00 zł 60,00 zł 13,00 zł

10 szt. 130,00 zł 120,00 zł 120,00 zł 13,00 zł

15 szt. 195,00 zł 180,00 zł 180,00 zł 13,00 zł

20 szt. 250,00 zł 230,00 zł 240,00 zł 12,50 zł

30. szt 375,00 zł 345,00 zł 360,00 zł 12,50 zł

40 szt. 500,00 zł 460,00 zł 480,00 zł 12,50 zł

50 szt. 600,00 zł 550,00 zł 600,00 zł 12,00 zł

75 szt. 900,00 zł 825,00 zł 900,00 zł 12,00 zł

100 szt. 1.150,00 zł 1.050,00 zł 1.200,00 zł 11,50 zł

Powyższa tabela ma charakter demonstracyjny. Zgodnie z życzeniem klienta oraz 

bazując na jego zapotrzebowaniu istnieje możliwość indywidualnej konfiguracji pakietu 

elektronicznego monitoringu płatności „F-VAT”.

5  Cennik obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. do odwołania.
6  Cena miesięczna pakietu podstawowego przy umowie zawartej na okres 12 miesięcy ;
7  Cena miesięczna pakietu podstawowego przy umowie zawartej na okres 24 miesięcy; nie dotyczy promocji „Pierwszy miesiąc gratis”.

Kancelaria Doradców Biznesowych i Prawnych KDBiP sp. z o.o. z siedzibą w 31-635 Kraków, os. Oświecenia 19/2, 
e-mail: sekretariat@kdbip.com.pl, www: http://www.kdbip.com.pl 

KDBiP sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000387341,  NIP 6783129522, REGON 121496763, kapitał zakładowy pokryty w całości w kwocie

5.000,00 zł.

8

http://www.kdbip.com.pl/
mailto:sekretariat@kdbip.com.pl


Oferowane opcje dodatkowe:

Monit sms8: 3,00 zł netto

Monit fax9: 3,00 zł netto

Expres10: +50% stawki jednostkowej za zgłoszenie

Expres premium11: +200% stawki jednostkowej za zgłoszenie

Dodatkowy monit z pkt. 1 ppkt. III 3,00 zł / monit

Automatyczny stempel prewencyjny: 70,00 zł netto (opłata jednorazowa)

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.

8  Dotyczy monitów określonych w pkt. 1 ppkt. II i III  specyfikacji;
9  Dotyczy monitów określonych w pkt. 1 ppkt. II i III specyfikacji;
10  Realizacja zgłoszenia otrzymanego po godz. 15.00 tego samego dnia roboczego:
11  Realizacja zgłoszenie w dniu ustawowo wolnym od pracy:
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