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WYCENA NIERUCHOMOŚCI MASZYN I URZĄDZEŃ  

ANALIZA FINANSOWA I WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW  
mgr inż. Wojciech Rutkowski, 61 – 687 POZNAŃ os. Przyjaźni 13/206,  

tel.: 692  427 23, mail: wojtek.rutkowski@gmail.com   

 
 

WMR 

 

AKTUALIZACJA RAPORTU Z WYCENY MAJĄTKU  

Spółki SPIRVENT Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą  

w Poznaniu (61-306), przy ul. Szczepankowo 114. 

  

Poznań, dnia 01 kwietnia 2020 r. 

 

     Rynkowa wartość likwidacyjna majątku spółki SPIRVENT sp. z o.o. 

wynosi: 

802 529 zł 
 

Zleceniodawca 

 

Syndyk masy upadłości firmy „SPIRVENT” sp. z o.o.  

z/s w Poznaniu (61-306) przy ulicy Szczepankowo 114. 

Aktualizacja opinii 

E – 02/02/2020 
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„SPIRVENT” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości. Siedziba: Poznań (61-306), ul. 

Szczepankowo 114. KRS: 0000516963, NIP: 6060093451, REGON: 302775032. Data rejestracji w 

KRS1: 18.07.2014 r. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy PKD2: 72, 19, Z,  badania 

naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.   

 

 

 

1. Wartość rynkowa ruchomości:  228 841 zł 

2. Wartość rynkowa wartości niematerialnych i prawnych: 517 552 zł 

3. Należności 56 136 zł 

RAZEM 802 529 zł 

 

 

 

Zaktualizowanie pozycji wartości materialnych i prawnych - usunięto pozycję patent Wolta- jako 

omyłkowo wykazany w środkach trwałych. 

 

 

 

Wartość rynkowa (godziwa)  majątku likwidowanej spółki. 

 
 

 

 

 

Wartość rynkowa (godziwa) majątku spółki SPIRVENT Sp. z o.o.  w upadłości likwidacyjnej z siedzibą 

w Poznaniu, przy wymuszonej sprzedaży wg stanu i poziomu cen z dnia wyceny wynosi: 

 

 

 

 

Słownie: osiemset dwa tysiące pięćset dwadzieścia dziewięć złotych (bez podatku VAT). 

 

 
Data sporządzenia aneksu:                  Podpis: 
 

 

01 kwietnia 2020 roku           

      

                                           
1 KRS - Krajowy Rejestr Sądowy 
2 PKD - Polska Klasyfikacja Działalności 

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O JEDNOSTCE I ZAŁOŻENIACH WYCENY 

 

1. Opis przedsiębiorstwa 

2.  Składniki wycenianej spółki 

4.  Cel aneksu 

5.  Określona wartość 

6.  Ustalenia 

802 529 zł 

 zł 
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PODSTAWY PRAWNE 

 
- Ustawa „Kodeks spółek handlowych” z dnia 15 września 2000 r. (DZ.U. z 2000 r., nr 94, poz. 

1037) 

- Ustawa „Prawo działalności gospodarczej” z dnia 19 listopada 1999 r. (DZ.U. z 1999 r., nr 

101, poz. 1178) 

- Ustawa „Kodeks Cywilny” z dnia 23 kwietnia 1964 r. (DZ.U. z 1971 r., nr 16, poz. 93 z 

późniejszymi zmianami) 

- Ustawa „Prawo własności przemysłowej” z dnia 30 czerwca 2000 r. (DZ.U. z 2003 r., nr 119, 

poz. 1117) 

- Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (DZ.U. nr 113, poz. 

1186) 

 
PRZEDMIOT I ZAKRES WYCENY 

 
Przedmiotem wyceny objęty jest majątek spółki SPIRVENT Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w 

Poznaniu przy ul. Szczepankowo 114. 

Zakres wyceny obejmuje określenie wartości:  

 

 należności; 

 ruchomości, w tym środki trwałe wyposażenie i zapasy magazynowe; 

 wartości niematerialnych i prawnych, w tym:  

 

 Patent układu przekształtnika DC/DC/Ac Con, 

 Projekt Kulomb (31.12.2018 r.), 

 Projekt Mikroinwerter (31.12.2018 r.), 

 Projekt System Wolta (31.12.2018 r.) 

 

OPIS MAJĄTKU SPÓŁKI 

 
„SPIRVENT” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości. Siedziba: Poznań (61-306), ul. 

Szczepankowo 114. KRS: 0000516963, NIP: 6060093451, REGON: 302775032. Data rejestracji w 

KRS: 18.07.2014 r. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy PKD: 72, 19, Z,  badania 

naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.   

 

1) NALEŻNOŚCI. 

 

Stwierdzona wartość księgowa należności na dzień 26 lutego 2020 roku w zaokrągleniu do pełnych 

złotych wynosiła: 114 272 zł   

Wartość rynkową należności określono, sprowadzając je do realnych możliwości ich wyegzekwowania. 

Realne możliwości ściągnięcia należności określono na 50 %, stąd: 

 

 

WN =114 272 zł x 0,5 = 56 136 zł 
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W tabeli poniżej przedstawiono spis należności. 

L.p. Dłużnik 
Tytuł 

należności 

Termin 

wymagalności 

Wartość 

nominalna 

Wartość 

rynkowa 

1 
Elżbieta Bugała,                    

98-332 Rząśnia 
FV 07/10/2018 28.11.2018 r. 18 000,00 zł 9 000,00 zł 

2 
Sławomir Niewiadomski,      

98-332 Rząśnia 
FV 02/10/2018 28.11.2018 r. 18 000,00 zł 9 000,00 zł 

3 
Dominik Matusiak,                 

98-332 Rząśnia 
01/10/2018 28.11.2018 r. 19 680,00 zł 9 840,00 zł 

4 
Sylwester Pędziwiatr,          
98-332 Rząśnia 

02/11/2018 15.12.2018 r. 18 000,00 zł 9 000,00 zł 

5 
Agnieszka Gołowacz-Kluba, 

98-332 Rząśnia 
01/11/2018 15.12.2018 r. 20 000,00 zł 9 000,00 zł 

6 
S-LABS  Sp. z o.o.,              
30-314 Kraków 

FV/04/09/2018, 
FV/04/07/2019  

05.11.2018 r.   
31.07.2019 r. 

20 592,25 zł 10 296,00 zł 

        
114 272,25 zł 56 136,00 zł 

 

2) WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE.  

 

Spółka, w ramach innowacyjnych technologii produkcji, posiada liczne patenty i projekty i prototypy, 

które na chwilę obecną są w trakcie prac. Na wartości niematerialne i prawne przedsiębiorstwa 

SPIRVENT sp. z o.o. składa się wartość patentów i projektów przedstawionych poniżej: 

 Patent układu przekształtnika DC/DC/Ac Con, 

 Projekt Kulomb (31.12.2018 r.), 

 Projekt Mikroinwerter (31.12.2018 r.), 

 Projekt System Wolta (31.12.2018 r.). 

 

„W oparciu o wyniki przeprowadzonych analiz technologicznych i biznesowych, zewnętrzni eksperci 

stwierdzili, iż produkty oferowane przez Spółkę nie wyprzedzają poziomem zaawansowania 

technologicznego tych oferowanych przez ugruntowaną konkurencję, a na polskim rynku 

fotowoltaicznym istotnym aspektem, który decyduje o atrakcyjności oferty jest cena, a nie przewaga 

technologiczna czy korzyści dla klienta. Powyższe, skutkuje brakiem czynników wyróżniających 

Spółkę, na tle obecnej oferty produktowej konkurencji. Dodatkowo projekty, które docelowo miały 

uatrakcyjnić ofertę Spółki, na chwilę obecną nie są gotowe i w oparciu o opinię ekspertów będą 

wymagały pracy od podstaw. W przypadku systemu KULOMB, dla którego docelowym rynkiem mają 

być Niemcy, jego wytworzenie sięgać ma okresu około 2 lat, co w ocenie ekspertów oraz Spółki jest 

niestety zbyt długim okresem, biorąc pod uwagę, że rynek systemów fotowoltaicznych jest mocno 

dojrzały i kolejne okresy spędzone na rozwoju ograniczają możliwość wchodzenia na nowe rynki, jak 

niemiecki.”  

„Również sam rynek magazynowania energii, w chwili obecnej jest w znacznym stopniu rozwinięty, co 

w konsekwencji stwarza dodatkowe bariery rozwoju Spółce. W przypadku mikroinwertera, największe 

podmioty na rynku, na którym działa Spółka, odchodzą od przedmiotowego produktu na rzecz 

optymizerów, które są tańsze w produkcji. Podsumowując ten aspekt, Spółce brakuje unikalnych 

przewag technologicznych. Spółka w związku z powyższym nie ma również unikalnej pozycji na rynku 

regionalnym, ponieważ jej oferta jest zbliżona do oferty konkurencji i elementem przetargowym 

często jest cena – co również nie pozwala na budowanie pozycji lidera technologicznego czy 

kompetencyjnego.” 



WMR  ANALIZA FINANSOWA I WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW  

 

5 

 

 

Wartość odtworzeniowa powyższych wartości niematerialnych i prawnych wynosiła w zaokrągleniu do 

pełnych złotych 1 238 280 zł a wartość księgowa 1 092 212 zł. Wartość rynkową  wartości 

niematerialnych i prawnych określono metodą kosztową tj. na podstawie wartości kosztów zakupu, 

sprowadzając ją do realnych możliwości sprzedaży. Biorąc pod uwagę, że sprzedaż spółki ma się 

odbyć w warunkach upadłości, określona w tym opracowaniu wartość jest wartością rynkową dla 

wymuszonej sprzedaży, jest to wartość upłynnienia przy uwzględnieniu, że istnieją ograniczenia 

sprzedaży ze względu na limit czasowy lub występują inne ograniczenia sfinalizowania transakcji. Tak 

rozumiana wartość zawiera się w przedziale od 0,3 do 0,5 wartości dokumentacji. W niniejszym 

opracowaniu  przyjęto współczynnik 0,4 a dla patentu 0,5. Stąd wartość rynkowa likwidacyjna 

wartości niematerialnych i prawnych wynosi:  

 

L.p. Nazwa wartości niematerialnej i prawnej Data nabycia 
Wartość 

początkowa 

Wartość 

księgowa 

Wartość 

rynkowa  

1 Patent układu przekształtnika DC/DC/Ac Con 31.12.2017 222 395,33 zł 177 916,27 zł 111 198 zł 

2 Projekt Kulomb 31.12.2018 609 447,95 zł 548 503,15 zł 243 779 zł 

3 Projekt Mikroinwerter 31.12.2018 371 816,98 zł 334 635,28 zł 148 727 zł 

4 Projekt System Wolta 31.12.2018 34 619,53 zł 31 157,58 zł 13 848 zł 

      
1 238 279,79 zł 1 092 212,28 zł 517 552 zł 

 

WNiP = 517 552 zł 

 

3) RUCHOMOŚCI. 

 
WYCENA RUCHOMOŚCI 

Cel wyceny 

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej ruchomości dla celów postępowania upadłościowego.   

 
Zakres ekspertyzy 

Ekspertyza obejmuje: 

- identyfikację przedmiotów wyceny, 

- ogólną ocenę techniczną, 

- określenie aktualnej wartości rynkowej. 

 

Podstawy prawne 

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późniejszymi 

zmianami), 

- Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591, z późniejszymi 

zmianami), 

- Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. Nr 60 z 9 kwietnia 

2003r.,  poz. 535),  
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- Rozporządzenie Rady Ministrów z 26 sierpnia 1997 r. w sprawie określania szczegółowych zasad 

organizowania przetargu publicznego na sprzedaż majątku trwałego lub oddania mienia do 

odpłatnego korzystania (Dz.U. Nr 108, poz.696), 

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 r. w sprawie amortyzacji środków 

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także aktualizacji wyceny środków trwałych 

(Dz.U. Nr 6, poz. 39; Nr 100, poz. 1175), 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r w sprawie Klasyfikacji Środków 

Trwałych (KŚT) (Dz.U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1317), 

- Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych – wydane przez Stowarzyszenie Inżynierów i 

Techników Mechaników – Warszawa 2001, wydanie I. 

 

Materiały pomocnicze 

a) Jerzy Napiórkowski, Ryszard Źróbek „Metody Wyceny Maszyn i Urządzeń”  Zachodnie 

Centrum Organizacji, Zielona Góra 2001 r.; 

b) Tadeusz Klimek, „Słownik Terminologii Wyceny Wartości Maszyn i Urządzeń”, Wydawnictwo 

Bomis Press, Poznań 1999 r.; 

c) Mieczysław Prystupa „Wycena Mienia – Poradnik menadżera”, Centrum Informacji Menadżera, 

Warszawa 2000 r.; 

d) „Cennik Maszyn i Urządzeń” – Warszawskie Centrum WACETOB Sp. z o.o.; 

e) Cennik „Pojazdy Samochodowe Wartości rynkowe” Wydawnictwo Stowarzyszenia 

Rzeczoznawców Samochodowych Ekspertmot, INFO EKSPERT; 

f) Materiały szkoleniowe „Specyfika Pracy Rzeczoznawców, przy Wycenie Środków Technicznych, 

w Oparciu o Dotychczasowe Doświadczenia ze Współpracy z Bankami i Firmami 

Leasingowymi” – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Zarząd 

Główny SIMP, Warszawa 2003 r. 

 

Informacje wyjściowe 

Wyceniane ruchomości znajdują się w magazynie pod adresem: Poznań, ul. Ostrowska 515. 

Informacji związanych z przedmiotem niniejszej opinii udzielała biegłemu syndyk masy upadłości pani 

Barbara Kanecka - Kaczmarek. Ocena stanu technicznego ruchomości wynika z przeprowadzonych 

oględzin oraz porównania rozpatrywanych przedmiotów wyceny z produkowanymi obecnie, oraz w 

latach ubiegłych. Przy identyfikacji posłużono się dokumentacją dostarczoną przez właściciela 

ruchomości i wyposażenia. Na podstawie oceny wizualnej oraz porównania danych, zawartych w 

dostarczonej dokumentacji, stwierdzono zgodność przedmiotów wyceny z otrzymanym zleceniem. 

 

Metodyka wyceny 

Postępowanie w wyniku którego określona zostaje wartość maszyn, urządzeń i wyposażenia 

regulowane jest przepisami prawa (ustawy i rozporządzenia), oraz Standardami  Zawodowymi 

Rzeczoznawców Majątkowych wydanymi przez Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników – Warszawa 

2001 r. Zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami, wycena w celu ustalenia ceny wywoławczej na 

przetargu lub sprzedaży bezprzetargowej z powodu upadłości, wymaga określenia wartości rynkowej.  
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Wartość rynkowa jest to najbardziej prawdopodobna cena możliwa do uzyskania na rynku przy 

uwzględnieniu następujących uwarunkowań: 

- strony umowy są od siebie niezależne i działają w sposób racjonalny, 

- znajduje się chętny sprzedawca i nabywca, którzy nie działają w sytuacji przymusowej, 

- są świadome współistnienia okoliczności mające wpływ na wartość przedmiotu wyceny, 

- znane są zalety i wady środków technicznych, 

- czas niezbędnego wyeksponowania środków technicznych na rynku uwzględnia ich rodzaj  i 

stan rynku. 

W przypadku upadłości należy stosować przy wycenie ruchomości wartość rynkową dla wymuszonej 

sprzedaży - jest to wartość upłynnienia przy uwzględnieniu, że istnieją ograniczenia sprzedaży ze 

względu na limit czasowy lub występują inne ograniczenia sfinalizowania transakcji, które nie mogą 

być uznane za wystarczające lub rozsądne okresy marketingu lub wynegocjonowania ceny sprzedaży.  

Wartość rynkową dla wymuszonej sprzedaży, w przypadku upadłości, określa się jako: 

 1 – Wartość likwidacyjną przy sprzedaży zorganizowanej całości gospodarczej (jest to 

przewidywana cena, która może być uzyskana ze sprzedaży zorganizowanej całości gospodarczej, w 

szczególności upadłego, lub likwidowanego przedsiębiorstwa wraz z nieruchomością, przy założeniu, 

że sprzedaż ta następuje w ograniczonym czasie, a sprzedawca jest zmuszony do zbycia tej całości 

przez okoliczności). 

 2 - Wartość likwidacyjną przy sprzedaży wymuszonej (jest to przewidywana cena, która może 

być uzyskana, ze sprzedaży środków technicznych na prawidłowo ogłoszonym i przeprowadzonym 

przetargu publicznym, aukcji lub licytacji, przy założeniu, że sprzedawca jest zmuszony do transakcji 

poprzez okoliczności, zaś środki techniczne sprzedaje się w takim stanie i w takim miejscu w jakim się 

one aktualnie znajdują). 

 

W niniejszej ekspertyzie do określenia wartości rynkowej przyjęto wartość rynkową likwidacyjną przy 

sprzedaży wymuszonej. 

 

Dla ustalenia  wartości rynkowej ruchomości, zastosowano indywidualne kryteria oceny , dokonując 

analizy poszczególnych wartości techniczno - ekonomicznych, sprowadzając je do realnych możliwości 

sprzedaży. Zastosowano następującą zależność obliczeniową: 

 

WR = W x ( 1 – SZ/100) x Kn x Kr 

 

gdzie : 

WR – wartość rynkowa dla wymuszonej sprzedaży;  

W  - wartość zastąpienia lub odtworzenia środka technicznego, bez podatku VAT;  

Sz – stopień zużycia technicznego urządzenia w %,  

Kr – współczynnik podatności rynkowej uzyskany przez porównanie wartości technicznej i cen uzyskanych 

w znanych transakcjach na lokalnym rynku obrotu maszynami i urządzeniami używanymi, z 

uwzględnieniem wymuszonej sprzedaży dla danej branży na rynku;  

Kn – współczynnik nowoczesności konstrukcji. 
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Wartość rynkową wyposażenia określono na podstawie badania rynku na identyczne lub podobne 

przedmioty sprzedawane w drodze przetargu lub ogłoszeń internetowych. 

 

Określenie wartości rynkowej ruchomości   

Tabela (nr 1) wartości rynkowych ruchomości została zamieszczona w załącznikach. 

 

Wartość rynkowa ruchomości firmy „SPRIVENT” sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. 

Szczepankowo 114, wg stanu i poziomu cen na dzień wyceny, wynosi:  

 
 

 

Słownie: dwieście dwadzieścia osiem tysięcy osiemset czterdzieści jeden złotych 

(bez podatku VAT). 

 

 Uwagi i zastrzeżenia 

1) Wartość rynkowa określona została w niniejszym opracowaniu, jako wartość likwidacyjna przy 

sprzedaży na zlecenie.  

2) Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści 

operatu. 

3) Rzeczoznawca nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności prawnej, a w szczególności 

odpowiedzialności za wady ukryte i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania 

przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny. 

4) Wykonawca nie ponosi także odpowiedzialności za ewentualne wady wyceny, powstałe z oparcia 

się na stanie przedmiotu wyceny, wynikającym z przedstawionych mu przez użytkownika 

informacji, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub 

też ustalenie stanu rzeczywistego przez wykonawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione. 

5) Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za 

taką nie może być uznawane. 

6) Powyższa wycena wartości nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny 

za oszacowaną wartość. 

7) Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności wycenianych obiektów, w tym ewentualnego 

ograniczenia praw rzeczowych. 

 

USTALENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ3 (GODZIWEJ) 4 LIKWIDOWANEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 

 

Do określenia  wartości przedsiębiorstwa upadłego w rozumieniu art., 316 i 319 prawa 

upadłościowego i naprawczego należy stosować metodę majątkową – rynkowej wartości 

likwidacyjnej, a więc wartość takiego przedsiębiorstwa, w szczególności gdy na dzień wyceny 

                                           
3 kwota za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach 
transakcji rynkowej  zachodzących na aktywnym rynku, obejmującym takie same składniki majątkowe jak 
przedmiot transakcji. 
2 kwota za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach 
transakcji rynkowej  pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, niepowiązanymi ze sobą stronami 
(definicja oparta na interpretacji zawartej w ustawie o rachunkowości) 
 

228 841 zł 
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prowadzi ono ograniczoną działalność gospodarczą, jest składową wycen dotyczących nieruchomości 

oraz ruchomości, plus wynikające z bilansu wartości niematerialne i prawne (patenty, licencje, wzory 

użytkowe, know-how, oprogramowanie, prawa wydawnicze i autorskie, marki handlowe, bazy danych, 

informacje o rynku, koncesje i licencje), jeśli będą one przedmiotem oferty sprzedaży w ramach 

przedsiębiorstwa upadłego.  

W odniesieniu do wyceny przedmiotowej firmy w upadłości likwidacyjnej, nie ma podstaw aby 

dodatkowo podnosić wartość przedsiębiorstwa upadłego o takie składniki jak: wartość posiadanego 

portfela zamówień, dominująca rola na rynku krajowym, podpisane wieloletnie umowy na świadczenia 

usług zapewniające stabilność ekonomiczną firmy, marki handlowe, plany rozwoju i wdrożone 

programy restrukturyzacji i modernizacji. 

 

Wartość rynkowa (godziwa) przedsiębiorstwa „SPIRVENT” Sp. z o.o. w upadłości, wg stanu i poziomu 

cen na dzień wyceny, wynosi: 

 

Wartość rynkowa nieruchomości : 0 zł 

Wartość rynkowa ruchomości: 228 841 zł 

Należności 56 136 zł 

Roboty w toku:  0 zł 

Udziały w spółkach: 0 zł 

Wartość rynkowa wartości niematerialnych i prawnych: 517 552 zł 

RAZEM 804 529  zł 

 
 

Wartość rynkowa (godziwa) przedsiębiorstwa „SPIRVENT” Sp. z o.o. w upadłości , wg stanu i poziomu 

cen na dzień wyceny, wynosi: 

 

 

 

 

Słownie: osiemset dwa tysiące pięćset dwadzieścia dziewięć złotych (bez podatku VAT). 

 

 

UWAGI I ZASTRZEŻENIA FORMALNE 

 

1. W aktualizacji raportu powołano się wyłącznie na informacje o charakterze formalno-prawnym 

i technicznym, których wpływ na wycenę uznano za istotny. 

2. Zawarte w raporcie informacje i dane liczbowe pochodzą od Zleceniodawcy. Zostały one 

zweryfikowane z możliwą do osiągnięcia starannością. W przypadkach, kiedy taka weryfikacja 

nie mogła być przeprowadzona ze względów obiektywnych, przyjęto, że informacje 

Zleceniodawcy są zgodne ze stanem faktycznym. 

802 529 zł 
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3. Autor tego dokumentu zastrzega brak odpowiedzialności cywilnej i wyrażonej w jakiejkolwiek 

innej formie wobec Zleceniodawcy, jak również osób trzecich, tak fizycznych jak i prawnych z 

tytułu wszelkich szkód i strat, jakie osoby te poniosły na skutek przedłożenia autorowi 

informacji i danych liczbowych, które nie były zgodne ze stanem rzeczywistym. 

4. Prawa autorskie do tego dokumentu z chwilą jego przekazania Zleceniodawcy zostają na 

niego przeniesione i stają się jego własnością. Tym samym autor zastrzega brak 

odpowiedzialności za wszelkie zmiany wprowadzone w dokumencie po jego przekazaniu 

Zleceniodawcy. 

5. Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie są poufne i nie mogą być wykorzystywane do 

jakichkolwiek celów bez uzyskania zgody Zleceniodawcy. Raport może być wykorzystany 

wyłącznie w celu, w jakim został opracowany. 



 


