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W dniu01"08.L4 dokonaao wpist firmy do CENTRALNEJ EWIDENCJI
I INFORMACJI o DZIAŁ-Ą'LNOŚCIACH GOSPODARCZYCH. Na podstawie
art.2 ustawy z dnia 2 lipca 2004r" { Bz" U. Nr 47 , poz. ?7&, z późn. zm. 1}
eostał utrłrorzony Rejestr Działalności Gospodarczych i Firm.
Rejestr jest bi*ząco aktualizowanym zbigrem inforraacji o podmiotąch
gospodarcrych, proruadzonym w systennie inforrnaĘcznym w postaci centralnej
bazy danych. 0głoszenie wpisu w centralnym rejestr'ze fi.rnr i działalności
ga spodarc zycb wymaga ure gulow-ania fakutrtatywnej cpłaĘ rej e stracyj nej
zgodnie z aktualnym regulaminem KRBiP {$ 2 weul. z dn. 01.09.13r.}
w wysokości ].95zł w terminie do 05.08.14.
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R.O.A.2. DATA, AI SolidarnoŚci 115lok 2,00-140 Warszawa

Fakultetywna reiestracja

*-,tllDtllrt
t' P rzew-ażĄąca działalność gospodarcza
(kod PKD): (75'00'z) działa|ność weterynaryjna. Wykonywana
dzi ałalność gospodarcza : działalność weterynaryjn a ; badania i analizy
związane z jakością żywności. Daia rozpoczęcia wykonywania
działalnościgospodarczej:2o14.oB.o1.NumerNlP:Q

Warszawa, 25.07.2O14

REGON:052188859

Dokonując Wpłaty prosimy o podanie numeru NlP lub REGoN.
CeIem R.o.A'Z DATA. jest ewidencja nowo założonych fjrm i

działalności gospodarczych w Polsce i ujawnienie danych
dotyczących tych firm i stosunków prawnych ujętych W ewidencji
podmiotów prawnych dla osób prawnych względnie
przedsiębiorcÓW. Dostępność jest nieograniczona' to znaczy, Że
aktualizacja danych względnie ewidencja i wpis danych
przeprowadzane są codziennie' Rodzaj wpisu do Rejestru
polskich firm można zobaczyc w umieszczonym obok tekście i
nie ma on żadnego związku z wpisem do Krajowego Rejestru
Sądowego tudzież jego obligatoryjną pub|ikacją lub innymi
publikacjami organizacji państwowych. Koszty wpisu do Rejestru
polskich firm odnoszą się do kosztów zebrania danych do
zyczonego sobie wpisu na CD. Płatność nie ma żadnego
związku z kosztami obwieszczenia w związku z wpisem do
Krajowego Rejestru Sądowego lub w związku ze zgłoszeniem
działalności gospodarczej' Ponieważ jest to oferta w celu
reklamy dla osób prawnych lub przedsiębiorcóW otwarci
jesteśmy na Państwa życzenia odnośnie zmiany lub
uzupełnienia proponowanego tekstu o przedsiębiorstwie.
Wykonanie tej ofeńy (czyli dobrowolna rejestracja) odbywa się
poprzez Wpis tekstu o przedsiębiorstwie do prywatnego media
,,Rejestr polskich tim". Ze względu na dotyczący nas obowiązek
zawodowej dbałości wyraŹnie zwracamy uwagę, źe otrzymujecie
Państwo ofertę a nie fakturę i że zawarty w tej ofercie produkt
jeszcze nie został przez Państwa zamówiony'

Koszty wpisu do Rejestru polskich firm

Wartość 370.00 PtN
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