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REGULAMTN SWIROCZTMA PRZEZ TORUNSKA AGENCJE ROZWOJU REGTONALNEGO S.A. USTUG
DORADCZYCH W ZAKRESIE ROZPOCZYNANIA I PROWADZENIA DZIAIALNOSq GOSPODARCZEJ

Rozdziaf

I

Postanowienia o96lne

t.

Podmiotem Swiadczqcym usfugi doradcze jest Torudska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z

siedzibq

w

Gospodarczy

Toruniu przy ul. Kopernika 4, wpisanq przez Sqd Rejonowy Vll Wydziaf
w Toruniu do Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem KRS 00000607L,

kapitat zakladowy 18.880.000,00 zf oplacony w calo$ci , zwana dalej TARR S.A.

Usfugi doradcze sq Swiadczone na rzecz przedsiqbiorc6w oraz dla os6b zamierzajqcych
rozpoczq( dzialalnoSi gospodarczq, zwanych dalej Klientami lub ustugobiorcami.

2.

Rozdziaf ll
Zakres i zasady Swiadczenia uslug doradczych

TARR S.A. zobowiqzuje siq do wykonania usfugi doradczej z doloieniem najwy2szej
staranno6ci i z wykorzystaniem jak najlepszej wiedzy, jednak2e nie ponosi jakiejkolwiek
odpowiedzialno6ci za skutecznoSi uslugi doradczej.

7.

TARR S.A. zobowiqzuje siq

2.

do ciqgtego podnoszenia wiedzy swoich pracownik6w z zakresu

Swiadczonych ustug.

uslugi doradczej

3

TARR S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy przyjqcia zlecenia wykonania
bez podania przyczyn.

4.

Klient jest zobowiqzany do nieudostqpniania osobom trzecim uzyskanych od TARR S.A,
i nfo rmacji bqdqcych przed m iotem uslugi do radczej,

5.

TARR S.A. Swiadczy uslugi doradcze

A.
L

w nastqpujqcym zakresie:

Zakres usfug doradczvch dla przedsiebiorstw

Doradztwo w zakresie organizacji przedsiqbiorstwa, w tym:
1-) Przygotowanie podstawowych dokument6w dotyczqcych prowadzenia dziafalno5ci
gospodarczej w tym: wpis do CEIDG/KRS, dokumenty rejestracyjne ZUS i US,
2) Zamykanie dziatalnoSci gospodarczej,
3) Zatrudnianie pracownik6w,

4) Procedura uzyskiwania zezwole6, koncesji, itp.,
5) Umowy z kontrahentami.

ll.

1)

Finanse przedsiqbiorstwa, w tym:
Konsultacje w opracowaniu kosztorysu przedsiqwziqcia (tj. koszty, przychody i 2r6dla

finansowania);
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2)
3)
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Przygotowanie dokumentacji wymaganej przez instytucjq finansowq (wnioski,
kredytowe, biznes plany itp.);
Inne stwierdzone podczas diagnozy/rozmowy z klientem.

B.

l.

Profil zakladanej dzialalnoSci gospodarczej:
1) Analiza pomyslu na biznestj: bran2a, zakres dziafalnoSci, forma prowadzonej
dzialalnoScigospodarczej, siedziba i miejsce prowadzonej dziatalno6ci itp.,
2l Okre6lenie typu dzialalno6ci.

ll.

Analiza form i lrodel finansowania dziafalno6cigospodarczej:
1) Zewnqtrzne irodla finansowania dzialalno6ci (po2yczki, kredyty, porqczenia, leasing,

2)
3)

4\
tl

dotacje UE itp.),
Wady i zalety poszczeg6lnych Zr6del finansowania,
Procedury finansowania ze Srodk6w UE,
Inne 2r6dla finansowania rozpoczqcia dzialalnoSci gospodarczej.

Doradztwo w przygotowaniu biznesplanu:
l-) Przygotowanie biznes planu,
2) Analiza przygotowanego przez klienta biznes planu,
3) Inne stwierdzone podczas diagnozy/rozmowy z klientem.

lv. Doradztwo przy wyborze formy organizacyjno

-

prawnej planowanej dzialalnoSci

gospodarczej:
L) Okre6lenie planowanej formy prawnej prowadzenia dzialalno6ci gospodarczej
(jednoosobowa dzialalno56 gospodarcza, sp6fka cywilna, sp6fka jawna, itp.),
2) Om6wienie element6w umowy sp6fki,
3) Om6wienie umowy zlecenia i umowy o dzielo,
4) Om6wienie procedur uzyskania zezwolef, koncesji itp.,
5) Inne stwierdzone podczas diagnozy/rozmowy z klientem.
V.

L)
2)
3)

4)
5)

6)
6

ku me nt6w do rejestracj i dziata noSci gospoda rczej :
Doradztwo przy okreSleniu przedmiotu dzialalno6ci gospodarczej wg PKD,
Doradztwo przy wyborze formy opodatkowania przedsiqbiorstwa,
Doradztwo w zakresie wyboru formy prowadzenia ksiqgowoSci,
Pomoc w przygotowaniu wniosku o wpis do ewidencji dziafalno5ci gospodarczej oraz
w rejestrze przedsiqbiorc6w KRS,
Wypefnienie wniosku o rejestracjq w CEIDG wrazz klientem,
Inne stwierdzone podczas diagnozy/rozmowy z klientem.

Przygotowa nie do

I

Czas trwania jednej usfugi doradczej wynosi maksymalnie
doradczej Klient mo2e korzystai wielokrotn ie.

24 godziny. Z

l(

uslugi
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Koszt ustugi wyliczany jest na podstawie ilo6ci godzin Swiadczenia usfugi na rzecz
Uslugobiorcy. Stawka za

1-

godzinq Swiadczenia uslugi wynosi 50,00 zl +VAT.

8.

Po wykonaniu usfugi

9.

Uslugi Swiadczone sE na podstawie zawartej
zafqcznik do niniejszego regulaminu.

i podpisaniu protokofu odbioru uslugi Klient mo2e zostai poproszony o
udzielenie opinii dotyczqcejjako6ci wykonanej usfugi na podstawie ankiety wykonanej uslugi
doradczej o charakterze o96lnym.

z

Klientem umowy, kt6rej wz6r stanowi

w sprawach zwiqzanych z wykonywaniem uslug mogq kontaktowai siq drogq
elektronicznq: pk@ta rr.org. pl

L0. Ustugobiorcy

Rozdzial lll
Postanowienia koficowe
L.

TARR S.A. chroni dane osobowe swoich Klient6w. Podane przez Klienta dane sE przetwarzane

na podstawie przepis6w ustawy z dnia 29 sierpnia !997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. 2L997 r. Nr L33, poz. 883 z po2n. zm.). Podanie przez Klienta danych konieczne jest do
prawidfowego wykona nia uslugi doradczej.
2.

TARR S.A, nie odpowiada za bfqdnq interpretacjq udzielonych informacji oraz za nastqpstwa
czynnoSci podjqtych na ich podstawie.

3. Informacje udzielane

przez Klient6w powinny

byi

zgodne ze stanem faktycznym.

Za

nastQpstwa czynno6ci podjqtych na podstawie nieprawdziwych informacji TARR S.A., nie
odpowiada.
4.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym

Regulaminie stosuje siq przepisy Kodeksu

Cywilnego oraz inne wlaSciwe przepisy prawa powszechnego.
5.

Wszelkie spory wynikfe z wykonywania uslugi doradczej bqdq rozpatrywane przez sqd
wfa6ciwy dla siedziby TARR S.A. Prawem wfa6ciwym dla takich spor6w bqdzie prawo polskie.

6.

Zfo2enie zfecenia ustugidoradczejoznacza akceptacjq niniejszego Regulaminu.

Zafqcznik:

L

wz6r umowy o Swiadczenie usfugi doradczej dla przedsiqbiorc6w/os6b zamierzajqcych
rozpoczEc dziala noSi gospod a rczq *
I
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