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Odpowiedzi na pytania zadane Komisji Konkursowej

Pytanie nr 4

1. Wśród wymaganych dokumentów, jakie należy załączyć do oferty jest odpis z KRS. Jako, że do
konkursu przystąpi spółka w organizacji, nie posiada ona jeszcze nadanego nr KRS. Czy wystarczy
dołączyć w tym miejscu zgłoszenie spółki do KRS?
2. Podobna sytuacja jak powyżej: spółka w organizacji nie zalega z płatnościami, tak więc czy
potrzebne jest dołączenie oświadczenia o braku zaległości? (formularz oferty - zał nr 4, punkt 4,
podpunkt c)
3. Niezbędne jest dołączenie umowy spółki. Proszę o informację w jakiej formie - xero, xero za
zgodność z oryginałem, wypis od notariusza?
4. Czy jeśli chodzi o dowód wniesienia wadium to wystarczający jest w tym konkursie wydruk z
bankowości potwierdzony za zgodność z oryginałem i podpisem właściciela spółki?
5. Czy w przypadku braku decyzji o nadaniu NIP i REGON (spółka w
organizacji) wystarczającym dokumentem będzie dokument zgłoszenia do KRS?
6. Spółka nie posiada pieczątki (spółka w organizacji), czy w tym przypadku podpis właściciela firmy
jest wystarczający?

ODP.
Generalnie na wszystkie te pytania odpowiada art. 11. Kodeksu spółek handlowych, który stanowi,
że:
§ 1. Spółki kapitałowe w organizacji, o których mowa w art. 161 i art. 323, mogą we własnym imieniu
nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania,
pozywać i być pozywane.
§ 2. Do spółki kapitałowej w organizacji w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się
odpowiednio przepisy dotyczące danego typu spółki po jej wpisie do rejestru.
§ 3. Firma spółki kapitałowej w organizacji powinna zawierać dodatkowe oznaczenie "w organizacji".
Co do szczegółów, to uprzejmie wyjaśniam, że:
1. Nie ulega wątpliwości, że spółka w organizacji nie może złożyć odpisu z KRS, co niewątpliwie
oznacza, że możliwe jest jedynie złożenie kopii wniosku z potwierdzeniem jego złożenia w KRS, 2.
Skoro spółka w organizacji nie dokonywała jeszcze płatności publiczno - prawnych, to oczywistym
jest, że stosownego zaświadczenia nie złoży.
3. W przypadku spółki w organizacji - wypis od notariusza.
4. Spółka w organizacji może mieć konto bankowe, z którego może dokonać wpłaty wadium.
5. Jeżeli we wniosku do KRS wypełnione są rubryki dotyczące REGON i NIP, to wystarczy kopia
wniosku.
6. Co do pieczątki, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby spółka w organizacji takową miała.

