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KAZUS KONKURSOWY 

1. Spółka pod nazwą Paragraf Legal sp.k. (dalej „Kancelaria”) jest renomowaną kancelarią 

prawną z siedzibą w Warszawie. Specjalizuje się m.in. w prawie nowych technologii oraz w 

prowadzeniu postępowań sądowych i arbitrażowych. Kancelarią zarządza dwóch wspólników 

zarządzających, Jan Paragraf i jego syn Andrzej Paragraf, będących komplementariuszami 

uprawnionymi do samodzielnej reprezentacji Kancelarii. 

 

2. W związku z dynamicznym rozwojem Kancelarii na początku 2017 r. zdecydowano o 

przeniesieniu siedziby do innego, lepiej położonego i nowocześniejszego biurowca. 

Postanowiono zlecić opracowanie projektu nowego biura, według którego nowe wnętrza 

miały charakteryzować się nowoczesnym designem i być wyposażone w najnowocześniejszy 

sprzęt elektroniczny. Szczególnie istotne dla wspólników zarządzających były nowo 

projektowane sale konferencyjne (łącznie miało ich powstać osiem). W salach miał znajdować 

się m.in. sprzęt audiowizualny najnowszej generacji, w tym projektory multimedialne do 

wyświetlania danych na interaktywnych tablicach pionowych oraz urządzenia do generowania 

obrazu 3D, jak również najlepsze systemy łączności umożliwiające prezentację rozmówców 

łączących się z innych miejsc w formie hologramów. 

 

3. Prace w zakresie opracowania projektu i wykonania sal konferencyjnych zostały zlecone na 

podstawie Umowy o dostarczenie urządzeń i wykonanie prac z 30 czerwca 2017 r. („Umowa”) 

spółce Hologramy i inne Bajery Sp. z o.o. (dalej „Spółka”). Spółka, jak wskazuje się na jej stronie 

internetowej, jest obecna na rynku od wielu lat i specjalizuje się w dostarczaniu najnowszej 

generacji sprzętu audiovideo oraz wykonywaniu projektów związanych z zakładaniem w 

nowopowstałych budynkach takiego sprzętu wraz z aranżacją wnętrz, przeprowadzaniem 

koniecznych remontów w tym kierunku, a także instalacją innego wyposażenia sal 

konferencyjnych. 

 

4. Zgodnie z Umową prace miały obejmować dostarczenie sprzętu wskazanego w Umowie, 

dostosowanie sal konferencyjnych do możliwości jego zamontowania, w tym instalację 

stosownych ścianek budowlanych, aranżację wnętrz i przeprowadzenie wykończenia sal 

dostosowanego do wymogów technicznych koniecznych do generowania obrazów 3D i 

hologramów (m.in. instalacja odpowiednich świateł, przemalowania przy użyciu specjalnej 

farby). Projekt prac został dostarczony przez Spółkę w ramach Umowy. Cenę całości prac 

ustalono na kwotę 5.200.000,00 zł + VAT, zaś termin ich wykonania na 1 grudnia 2017 r. W 

umowie przewidziano karę umowną na wypadek sytuacji, w której „działania wykonawcy 

doprowadzą do opóźnienia” w wysokości 1% wartości Umowy za każdy dzień opóźnienia, a 

także dodatkową karę umowną w razie odstąpienia przez Kancelarię od Umowy (w wysokości 

10% wartości Umowy). Ponadto w Umowie przewidziano, że Kancelaria będzie uprawniona do 

odstąpienia od Umowy w razie spowodowanego działaniami Spółki opóźnienia w jej 

wykonaniu. 

5. W umowie zawarto następującą klauzulę arbitrażową stanowiącą wynik negocjacji między 

stronami:  

 

“Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub w związku z nią będą ostatecznie 

rozstrzygane w następującym trybie, zależnie od strony występującej z roszczeniami: 
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a) w przypadku roszczeń Zlecającego względem Wykonawcy – przez Zespół 

Orzekający działający przy Sądzie Arbitrażowym Lewiatan w Warszawie zgodnie z 

postanowieniami Regulaminu tego Sądu obowiązującego w dniu wszczęcia 

postępowania 

b) w przypadku roszczeń Wykonawcy względem Zlecającego – przez sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Wykonawcy”. 

 

6. W toku rozmów przed zawarciem umowy Andrzej Paragraf wielokrotnie wskazywał 

przedstawicielowi Spółki, że konieczne jest, aby prace zakończyły się 1 grudnia 2017 r. w 

związku z faktem, iż w dniach 13-14 grudnia 2017 r. w największej sali konferencyjnej 

zaplanowano rozprawę arbitrażową w jednej ze spraw, w której Jan Paragraf pełnił funkcje 

arbitra przewodniczącego. Z uwagi na międzynarodowy charakter postępowania większość 

uczestników miała wziąć udział w rozprawie za pomocą hologramów. Ponadto na 15 grudnia 

2017 r. zaplanowano oficjalne otwarcie nowej siedziby Kancelarii, na które zaproszono 

zarówno klientów Kancelarii, jak i wielu zaprzyjaźnionych prawników. Z tego względu w 

Umowie przewidziano, że realizacja prac powinna zakończyć się nie później niż 1 grudnia 2017 

r.   

 

7. Prace rozpoczęły się w lipcu 2017 r. W październiku 2017 r. Spółka poinformowała Kancelarię, 

że prace mogą się przedłużyć z uwagi na opóźnienia ze strony dostawcy odpowiedzialnego za 

produkcję specjalnych lamp niezbędnych do poprawnego wyświetlania hologramów 

(„Lampy”). Kancelaria przyjęła tę informację do wiadomości. Ze względu jednak na to, że 

możliwe było kontynuowanie prac bez Lamp, w tym także zainstalowanie sprzętu, Spółka w 

oczekiwaniu na Lampy realizowała dalsze prace (z pozostawieniem prac związanych z 

montażem Lamp na później). Dostawcę Lamp (będącego najlepszym takim podmiotem na 

rynku polskim) wskazała Kancelaria, której zależało, aby w projekcie wykorzystać produkty 

tego właśnie dostawcy, będącego zarazem aktualnym klientem Kancelarii.  

 

8. Ostatecznie okazało się, że prace nie zostaną w pełni ukończone przed 1 grudnia 2017 r. Co 

prawda do wykonania pozostało już jedynie zamontowanie Lamp oraz połączenie ich i 

zsynchronizowanie z pozostałym zamontowanym już sprzętem, jednakże brak ten 

uniemożliwiał prawidłowe generowanie obrazu 3D i wyświetlanie hologramów w czasie 

telekonferencji (Lampy zostały dostarczone dopiero 13 grudnia 2017 r.). Powyższe 

spowodowało, że Kancelaria zdecydowała się naliczyć karę umowną za pierwsze 10 dni 

opóźnienia, a następnie 12 grudnia 2017 r. złożyła w siedzibie Wykonawcy oświadczenie o 

odstąpieniu od Umowy.  Dodatkowo, w wystosowanym do Spółki wezwaniu do zapłaty z 18 

grudnia 2017 r. Kancelaria zażądała zapłaty kary umownej z tytułu 10-dniowego opóźnienia w 

wykonaniu Umowy oraz kary umownej z tytułu odstąpienia. W wezwaniu wskazano również, 

że w wyniku opóźnienia Kancelaria poniosła dodatkowe koszty w wysokości 200.000,00 zł 

związane z koniecznością wynajęcia dodatkowej sali na zaplanowaną rozprawę arbitrażową, a 

także z koniecznością odwołania imprezy otwierającej. 

 

9. W odpowiedzi Spółka wskazała, że nie ponosi winy za opóźnienie w pracach, bowiem 

wykonanie ich w terminie nie było możliwe z winy dostawcy, a Spółka informowała Kancelarię 

o możliwości wystąpienia takiego opóźnienia. Ponadto Spółka zakwestionowała możliwość 

naliczenia kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy, a także samą podstawę prawną 

odstąpienia. Niezależnie zaś od powyższego Spółka podkreśliła, że nie ponosi 

odpowiedzialności za konieczność wynajęcia dodatkowej Sali na rozprawę arbitrażową oraz 
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zakwestionowała wysokość tych kosztów jako nierynkowych. Spółka wskazała również, że 

Kancelaria mogła uniknąć wszelkich kosztów związanych z imprezą otwierającą skoro już 1 

grudnia 2017 r. było wiadome, iż prace nie zostały w całości wykonane w tym terminie. 

 

10. W konsekwencji Kancelaria zdecydowała się wnieść powództwo do Sądu Arbitrażowego 

Lewiatan. Pozew został sfinalizowany w dniu 31 grudnia 2019 r. i taką datą został opatrzony. 

Jednakże w związku z zamknięciem poczty tego dnia o godz. 16.00, goniec kancelaryjny nie 

zdążył  nadać pozwu pocztą. Jego skan został natomiast wysłany na adres e-mail Sekretarza 

Generalnego Sądu tego samego dnia o godz. 20:00, a pozew w wersji papierowej został złożony 

na biurze podawczym Sądu w dniu 2 stycznia 2020 r.  

 

11. Roszczenia zawarte w pozwie odpowiadały roszczeniom w wezwaniu z dnia 18 grudnia 2017 r. 

 

12. W dniu 19 kwietnia 2020 r. Spółka złożyła odpowiedź na pozew, w której podniosła zarzut 

przedawnienia dochodzonych roszczeń, a także podtrzymała argumentację z odpowiedzi na 

wezwanie.  

 

13. Powództwo wzajemne nie jest dopuszczalne. Spółka nie składała żadnego oświadczenia o 

potrąceniu, a udzielone pełnomocnictwo do reprezentowania Spółki nie zawiera odrębnego 

umocowania do dokonania potrącenia w znaczeniu materialnoprawnym. 

 

Załączniki: 

1) umowa o dostarczenie urządzeń i wykonanie prac z 30 czerwca 2017 r., 

2) korespondencja e-mail przed zawarciem Umowy pomiędzy Kancelarią a Spółką, 

3) korespondencja e-mail w trakcie wykonywania Umowy pomiędzy Kancelarią a Spółką, 

4) oświadczenie o odstąpieniu z 12 grudnia 2017 r., 

5) wezwanie do zapłaty z 18 grudnia 2017 r., 

6) noty obciążeniowe dot. naliczenia kar umownych, 

7) umowa z Janem Paragrafem jako arbitrem, 

8) zamówienie na wynajem alternatywnej sali konferencyjnej, 

9) korespondencja e-mail między Kancelarią a organizatorem imprezy otwierającej. 

 

  



5 
 

Załącznik nr 1 

UMOWA O DOSTARCZENIE URZĄDZEŃ I WYKONANIE PRAC 

zawarta dnia 30 czerwca 2017 roku 

pomiędzy: 

Paragraf Legal sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Sprawiedliwej 11, 00-520 Warszawa, wpisaną 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 

0000112556, NIP 525-123-67-83 (zwana dalej: „Zlecającym”), 

reprezentowaną przez Andrzeja Paragrafa – Komplementariusza 

a 

Hologramy i inne Bajery sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Świetlistej 9, 01-123 Warszawa, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem: 0000233560, NIP 525-062-24-78, kapitał zakładowy 4.000.000 zł 

(zwana dalej: „Wykonawcą”), 

reprezentowaną przez Tomasza Nowoczesnego – Wiceprezesa Zarządu, uprawnionego do samodzielnej 

reprezentacji, 

zwanymi łącznie „Stronami”. 

§ 1. Przedmiot Umowy 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności określonych w § 2, zaś Zlecający zobowiązuje 

się do zapłaty wynagrodzenia określonego w § 4 w terminach i na warunkach określonych w niniejszej 

Umowie. 

§ 2. Zakres czynności Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu audiowizualnego najnowszej generacji 

w postaci projektorów multimedialnych do wyświetlania danych na interaktywnych tablicach 

pionowych, urządzeń do generowania obrazu 3D, systemów łączności umożliwiających prezentację 

rozmówców łączących się z innych miejsc w postaci hologramów oraz systemów oświetleniowych 

umożliwiających prawidłowe wyświetlanie hologramów, o parametrach technicznych określonych 

w Specyfikacji Technicznej Urządzeń stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do wykonania wszelkich prac polegających na dostosowaniu 

ośmiu sal konferencyjnych znajdujących się w pomieszczeniach Zlecającego w Warszawie przy ul. 
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Nowoczesnej 11, 00-100 Warszawa, 23. piętro do możliwości zamontowania i wykorzystania 

urządzeń wskazanych w ust. 1, na podstawie przygotowanego przez siebie projektu zgodnego 

z Wytycznymi Projektowymi stanowiącymi Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 

3. W ramach prac, o których mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

a. dokonania instalacji wszystkich urządzeń wskazanych w ust. 1, zgodnie z instrukcjami 

producentów i wskazaniami wiedzy technicznej; 

b. wykonania bruzd pod przewody elektryczne, ułożenia przewodów, wymiany gniazd 

i włączników bez dokonywania istotnej przebudowy instalacji elektrycznej; 

c. wykonania prac malarskich w pomieszczeniach Zlecającego, w tym do pokrycia ścian, 

drzwi, okien i grzejników odpowiednią farbą uniemożliwiającą powstawanie refleksów 

świetlnych zakłócających prawidłowe wyświetlanie się hologramów; 

d. montażu mebli należących do Zlecającego oraz pokrycia ich odpowiednią farbą lub 

lakierem uniemożliwiającym powstawanie refleksów świetlnych zakłócających 

prawidłowe wyświetlanie się hologramów; 

e. instalacji stosowanych ścianek budowlanych, sufitów podwieszanych, listew 

wykończeniowych oraz innych, drobnych elementów wykończeniowych. 

 

§ 3. Termin wykonania i odbiór czynności  

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich czynności określonych w § 2 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 grudnia 2017 r. 

2. Odbiór techniczny czynności nastąpi po całościowym ich wykonaniu w terminie w określonym 

przez Wykonawcę, przy czym Wykonawca zawiadomi Zlecającego o terminie odbioru 

technicznego z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni. 

3. Strony sporządzą protokół odbioru technicznego, w którym powinny zostać ujęte wszelkie 

stwierdzone wady i usterki. Wykonawca poinformuje Zlecającego w terminie 14 dni od podpisaniu 

protokołu odbioru technicznego o uznaniu wskazanych przez Zlecającego wad lub o odmowie ich 

uznania wraz ze wskazaniem przyczyny tej odmowy. 

§ 4. Wynagrodzenie 

1.  W zamian za wykonanie wszelkich czynności określonych w § 2, w tym dostarczenie wskazanych 

tam urządzeń, sporządzenie projektu i wykonanie prac, Zlecający zobowiązuje się do zapłaty na 

rzecz Wykonawcy wynagrodzenia ryczałtowego w kwocie 5.200.000 zł (słownie: pięciu milionów 

dwustu tysięcy złotych) powiększonej o należny podatek od towarów i usług  (VAT). 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 płatne jest w terminie 14 dni po wykonaniu wszelkich czynności 

objętych Umową, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
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3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści wystawionej 

faktury. Za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zlecającego. 

 

(…) 

/postanowienia pominięto jako nieistotne dla kazusu/ 

 

§ 10. Odstąpienie od Umowy 

1. W przypadku opóźnienia w realizacji czynności  określonych w § 2, spowodowanego działaniami 

Wykonawcy, Zlecający będzie uprawniony do odstąpienia od niniejszej Umowy bez wyznaczania 

dodatkowego terminu na jej wykonanie. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od niniejszej Umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

§ 11. Kary umowne 

1. W przypadku, gdy działania Wykonawcy doprowadzą do opóźnienia w wykonaniu czynności 

określonych w § 2 Umowy Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zlecającego kary 

umownej w wysokości 1% wynagrodzenia określonego w § 4 Umowy za każdy dzień opóźnienia. 

2. W przypadku odstąpienia przez Zlecającego od Umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do 

zapłaty na rzecz Zlecającego kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 4. 

3. Zapłata kar umownych określonych w ust. 1 i 2 powinna nastąpić w terminie 7 dni od doręczenia 

wezwania do zapłaty na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu, przy czym za dzień dokonania 

zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy. 

4. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zlecającego przewyższy kwotę zastrzeżonych kar 

umownych Zlecający będzie uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na 

zasadach ogólnych. 

§ 12. Rozstrzyganie sporów 

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub w związku z nią będą ostatecznie rozstrzygane 

w następującym trybie, zależnie od strony występującej z roszczeniami: 

a) w przypadku roszczeń Zlecającego względem Wykonawcy – przez Zespół Orzekający 

działający przy Sądzie Arbitrażowym Lewiatan w Warszawie zgodnie z postanowieniami 

Regulaminu tego Sądu obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania; 

b) w przypadku roszczeń Wykonawcy względem Zlecającego – przez sąd powszechny właściwy 

dla siedziby Wykonawcy. 

§ 13. Zmiany i uzupełnienia Umowy 
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Wszelkie uzupełnienia i zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 14. Klauzula salwatoryjna 

Strony oświadczają, że w przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy okazało się 

nieważne lub bezskuteczne z mocy prawa, orzeczenia sądu albo innego właściwego organu, wszystkie 

pozostałe jej postanowienia pozostają ważne i skuteczne. 

§ 15. Egzemplarze 

Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

W imieniu Zlecającego:     W imieniu Wykonawcy: 

 

________________________    ________________________ 

Andrzej Paragraf          Tomasz Nowoczesny 

 

 

Załączniki: 

1. Specyfikacja Techniczna Urządzeń. 

2. Wytyczne Projektowe. 
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Załącznik nr 2 

From: Tomasz Nowoczesny 

Sent: Monday, May 15, 2017 09:20 AM 

To: Jan Paragraf, Andrzej Paragraf  

CC: Anna Marketingowa, Waldemar Bajer 

Subject: oferta na wykończenie i wyposażenie sal 

Importance: High 

 
 

Szanowny Panie Mecenasie, 

 

jeszcze raz bardzo dziękujemy za ubiegłotygodniowe spotkanie. Wizja Państwa nowego biura 

robi wrażenie i jestem przekonany, że dzięki naszemu doświadczeniu uda się ją zrealizować i 

stworzyć miejsce, jakiego jeszcze na mapie warszawskich biur, w tym kancelarii, nie było.  

 

W załączeniu przesyłam ofertę zgodnie z naszymi ustaleniami. Oferta obejmuje wyposażenie, 

w tym sprzęt audiowizualny i projektory marki Vidual, z którą zrealizowaliśmy już wiele 

projektów i śmiało możemy polecić ten sprzęt, a także urządzenia pozwalające na 

zorganizowanie zaplecza technicznego dla zapewnienia najlepszej jakości przekazu danych w 

przypadku telekonferencji z użyciem hologramów.  

 

Pozdrawiam, 

 

Tomasz Nowoczesny 

Wiceprezes Zarządu 

Hologramy i inne Bajery Sp. z o.o. 

ul. Świetlista 9 

01-123 Warszawa 

tel: +48 22 511 20 20, faks: +48 22 511 20 22 

e-mail: tomasz.nowoczesny@hologramyibajery.pl  

www.hologramyibajery.pl 

 

  

mailto:tomasz.nowoczesny@hologramyibajery.pl
http://www.hologramyibajery.pl/
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OFERTA  

 

na wykończenie i wyposażenie sal  

 

dla  

 

Paragraf Legal sp. k. 
 

 

 

     

 

 

 

 

Warszawa, dnia 15 maj 2017 r.  
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From: Andrzej Paragraf 

Sent: Wednesday, May 17, 2017 11:02 AM 

To: Tomasz Nowoczesny, Waldemar Bajer 

CC: Jan Paragraf, Anna Marketingowa 

Subject: RE: oferta na wykończenie i wyposażenie sal 

Importance: High 

 

 

Szanowni Panowie, 

dziękujemy za przesłaną ofertę. Postaramy się powrócić z projektem umowy do końca 

tygodnia. 

Zgodnie ponadto z naszą rozmową telefoniczną prośba jeszcze o uwzględnienie w projekcie 

lamp firmy Świecidełka S.A. – jest to nasz wieloletni Klient i mamy pełne zaufanie do jego 

produktów. Na pewno sprawdzą się w projekcie lepiej niż proponowane przez Państwa 

projektory Viduala. Poza tym, bardzo zależy nam na marce rodzimej no i oczywiście na 

zachowaniu dobrych relacji z tym Klientem. 

Chciałbym przy tym jeszcze raz zwrócić Państwa uwagę na to, że jest dla nas bardzo ważne, 

żeby prace zakończyły się do dnia 1 grudnia 2017 r. W największej sali konferencyjnej mamy 

bowiem zaplanowaną zaplanowano rozprawę arbitrażową (w dniach 13-14 grudnia), w której 

mój ojciec pełni funkcję Arbitra Przewodniczącego. Ta kwestia to dla nas sprawa 

najwyższego priorytetu. Ponadto, jak wspomniała Pani Ania Marketingowa na naszym 

spotkaniu, na dzień 15 grudnia 2017 r. zaplanowaliśmy uroczyste otwarcie naszego nowego 

biura – no i oczywiście jest to ostatni możliwy termin w tym roku ze względu na późniejszy 

termin świąteczny. 

 

Z poważaniem, 

 

Andrzej Paragraf 

Wspólnik Zarządzający 

Paragraf Legal sp. k. 

ul. Sprawiedliwa 11 

00-520 Warszawa 

e-mail: biuro@paragraflegal.pl  

„Na wszystko znajdziemy właściwy Paragraf.” 

  

mailto:biuro@paragraflegal.pl
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From: Tomasz Nowoczesny 

Sent: Monday, May 22, 2017 11:18 AM 

To: Andrzej Paragraf  

CC: Jan Paragraf, Waldemar Bajer 

Subject: RE: oferta na wykończenie i wyposażenie sal 

Importance: High 

 

 

Szanowny Panie Mecenasie, 

 

dziękujemy za przesłany projekt umowy. Nasz prawnik spojrzy na niego przez weekend, ale 

już teraz moje i Prezesa Bajera wątpliwości wzbudziła kwestia sądu, który byłby właściwy w 

razie sporu. Nie mamy doświadczeń z sądami arbitrażowymi i dlatego proponowalibyśmy 

pozostawienie jednak w umowie sądów rejonowych i okręgowych. Oczywiście, wszystkie te 

rzeczy, o których była mowa na spotkaniu i te zalety arbitrażu, które dla Panów jako 

prawników są na pewno oczywiste do nas jakoś nie do końca trafiają. 

 

Ewentualnie, możemy tu znaleźć jakiś złoty środek i pozostawić dla roszczeń Kancelarii drogę 

arbitrażową, ale dla spraw inicjowanych przez nas sąd – jak to nasz prawnik mówi – 

powszechny.  

 

Pozdrawiam, 

 

Tomasz Nowoczesny 

Wiceprezes Zarządu 

Hologramy i inne Bajery Sp. z o.o. 

ul. Świetlista 9 

01-123 Warszawa 

tel: +48 22 511 20 20, faks: +48 22 511 20 22 

e-mail: tomasz.nowoczesny@hologramyibajery.pl  

www.hologramyibajery.pl 

 

 

 

  

mailto:tomasz.nowoczesny@hologramyibajery.pl
http://www.hologramyibajery.pl/
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Załącznik nr 3 

From: Tomasz Nowoczesny 

Sent: Tuesday, July 11, 2017, 11:49 AM 

To: Jan Paragraf, Andrzej Paragraf  

CC: Anna Marketingowa, Waldemar Bajer 

Subject: Biuro – projekt + wizualizacja 

 
 

Witam, 

 

przesyłam zrewidowany projekt biura uwzględniający Państwa sugestie oraz - dla wygody - 

wizualizację pokazującą wprowadzone zmiany wnętrza. Zastosowaliśmy najnowsze 

rozwiązania dostępne na rynku, oraz sprzęt elektroniczny wysokiej klasy zgodny z 

założeniami zawartymi w umowie. Proszę o informację czy wygląd sal konferencyjnych 

spełnia Państwa wymagania, na tym etapie możemy jeszcze wykonać modyfikacje. 

Ewentualne kolejne uwagi proszę przesłać nie później niż do 18 lipca. 

 

pozdrawiam 

 

Tomasz Nowoczesny 

Wiceprezes Zarządu 

Hologramy i inne Bajery Sp. z o.o. 

ul. Świetlista 9 

01-123 Warszawa 

tel: +48 22 511 20 20, faks: +48 22 511 20 22 

e-mail: tomasz.nowoczesny@hologramyibajery.pl  

www.hologramyibajery.pl 

 

  

mailto:tomasz.nowoczesny@hologramyibajery.pl
http://www.hologramyibajery.pl/
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From: Anna Marketingowa 

Sent: Wednesday, July 26, 2017 9:25 AM  

To: Tomasz Nowoczesny 

CC: Waldemar Bajer, Jan Paragraf, Andrzej Paragraf  

Subject: Re: Biuro – projekt + wizualizacja 

 
 

Szanowni Państwo, 

 

w imieniu mec. Jana Paragrafa oraz mec. Andrzeja Paragrafa przesyłam ostatnie uwagi do 

projektu. Moim szefom bardzo podoba się zarówno projekt jak i wizualizacja. Korzystając z 

okazji chciałam Państwu jeszcze raz przypomnieć, że chcielibyśmy aby lampy do hologramów 

były dostarczone przez Świecidełka S.A.. Jak Państwo wiecie Świecidełka S.A. to nasz 

długoletni klient. Jak zrozumieliśmy podczas ostatniej telekonferencji, także w Państwa 

ocenie jest to najlepszy producent oraz dostawca lamp tego typu w Polsce. Znając ten 

podmiot od dawna w pełni się zgadzamy – to wysokiej klasy specjaliści, dlatego chcemy aby 

nasze sale konferencyjne były wyposażone w ich sprzęt.  

 

Z wyrazami szacunku, 

 

Anna Marketingowa 

Paragraf Legal sp. k. 

ul. Sprawiedliwa 11 

00-520 Warszawa 

e-mail: biuro@paragraflegal.pl 

„Na wszystko znajdziemy właściwy Paragraf.” 

 

  

mailto:biuro@paragraflegal.pl
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From: Tomasz Nowoczesny 

Sent: Monday, 2 October, 2017, 07:27 AM 

To: Jan Paragraf, Andrzej Paragraf  

CC: Anna Marketingowa, Waldemar Bajer 

Subject: problem z lampami od Świecidełka S.A. 

 

Witam, 

 

prowadzone przez nas prace są już bardzo zaawansowane (wykonaliśmy 80% prac). Niestety 

Świecidełka S.A., poinformował nas, że nie dostarczy w umówionym terminie lamp 

niezbędnych do wyświetlania hologramów.  

 

W związku z tą sytuacją, aby nie robić przestojów, zmieniliśmy harmonogram prac. Tym 

samym najpierw zamontujemy sprzęt, który zwykle montujemy po lampach do wyświetlania 

hologramów. Jeśli w terminie do końca października nie otrzymamy jednak lamp od 

Świecidełka S.A., może nie udać nam się dotrzymać terminu umownego. 

 

Czy maja Państwo jakieś możliwości, aby Świecidełka S.A. naszą realizację potraktowała jako 

priorytet? Są waszym klientem, więc może Państwu się uda?  

 

Proponujemy w razie dalszych problemów zmienić dostawcę lamp. W załączniku przesyłam 

kartę katalogową zamiennika od Viduala, o którym rozmawialiśmy wcześniej. Firma z tej 

samej półki i możliwości techniczne ma prawie takie same jak Świecidełka, a daje pewność, 

że lampy będą w terminie. 

 

pozdrawiam 

 

Tomasz Nowoczesny 

Wiceprezes Zarządu 

Hologramy i inne Bajery Sp. z o.o. 

ul. Świetlista 9 

01-123 Warszawa 

tel: +48 22 511 20 20, faks: +48 22 511 20 22 

e-mail: tomasz.nowoczesny@hologramyibajery.pl  

www.hologramyibajery.pl 

 

  

mailto:tomasz.nowoczesny@hologramyibajery.pl
http://www.hologramyibajery.pl/
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From: Anna Marketingowa 

Sent: Monday, October 2, 2017, 14:47  PM 

To: Tomasz Nowoczesny 

CC: Waldemar Bajer, Jan Paragraf, Andrzej Paragraf  

Subject: Re: problem z lampami od Świecidełka S.A. 

 

Panie Tomaszu,  

 

dziękujemy za informację. Oczywiście rozumiemy, że w związku z opóźnieniami w 

dostarczeniu lamp przez Świecidełka S.A. prace mogą się przedłużyć. Liczymy jednak na to, 

że uda się Państwu dotrzymać umówionego terminu.  

 

Jeszcze raz uprzejmie wskazuję, że prace koniecznie muszą zostać zakończone do 1 grudnia 

- na 13-14 grudnia w jednej z sal zaplanowana jest rozprawa arbitrażowa a na 15 grudnia 

oficjalnej otwarcie siedziby naszej Kancelarii na które zaprosiliśmy naszych klientów. 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

Anna Marketingowa 

Paragraf Legal sp. k. 

ul. Sprawiedliwa 11 

00-520 Warszawa 

e-mail: biuro@paragraflegal.pl 

„Na wszystko znajdziemy właściwy Paragraf.” 

 

  

mailto:biuro@paragraflegal.pl
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From: Tomasz Nowoczesny 

Sent: November 30, 2017 Thursday 12:15 PM 

To: Jan Paragraf, Andrzej Paragraf  

CC: Anna Marketingowa, Waldemar Bajer 

Subject: opóźnienie oddania biura 

 

Witam,  

 

niestety Państwa biuro nie będzie gotowe 1 grudnia. Do wykonania pozostało nam już tylko 

zamontowanie lamp od Świecidełka S.A., ich połączenie z całym system oraz synchronizacja.  

Wielokrotnie informowaliśmy o problemach z dostawcą lamp, którego sami wybraliście – 

Świecidełka S.A. oraz możliwą zamianę dostawcy, którą nie byli Państwo zainteresowani.  

 

Liczymy więc na zrozumienie sytuacji. 

 

Jak tylko wykonamy synchronizację, będzie możliwe prawidłowe generowanie obrazu 3D i 

wyświetlanie hologramów w czasie telekonferencji. Wcześniej sala nie będzie jednak możliwa 

do użytku. 

 

pozdrawiam  

 

Tomasz Nowoczesny 

Wiceprezes Zarządu 

Hologramy i inne Bajery Sp. z o.o. 

ul. Świetlista 9 

01-123 Warszawa 

tel: +48 22 511 20 20, faks: +48 22 511 20 22 

e-mail: tomasz.nowoczesny@hologramyibajery.pl  

www.hologramyibajery.pl 

 

  

mailto:andrzej.nowoczesny@hologramyibajery.pl
http://www.hologramyibajery.pl/
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Załącznik nr 4 

 

Paragraf Legal sp. k.  

z siedzibą w Warszawie  

ul. Sprawiedliwa 11, 00-520 Warszawa 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

KRS: 0000112556 NIP: 5251236783 

 

„Na wszystko znajdziemy właściwy Paragraf.”  

Jan Paragraf  

 

       Warszawa, 12 grudnia 2017 r. 

     

 

 

      Hologramy i inne Bajery sp. z o.o. 

      ul. Świetlista 9 

      01-123 Warszawa 

  

 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

Działając w imieniu Paragraf Legal sp. k. z siedzibą w Warszawie („Kancelaria”) niniejszym 

odstępuję od umowy o dostarczenie urządzeń i wykonanie prac z dnia 30 czerwca 2017 r. 

zawartej pomiędzy Kancelarią, a Hologramy i inne Bajery sp. z o.o. („Spółka”) z uwagi na 

brak realizacji prac Spółki w uzgodnionym terminie. 

 

UZASADNIENIE 

 

W dniu 30 czerwca 2017 r. pomiędzy Kancelarią, a Spółką (dalej łącznie jako „Strony”) 

doszło do zawarcia umowy o dostarczenie urządzeń i wykonanie prac („Umowa”).  

 

Zgodnie z Umową świadczenie Spółki obejmowało m.in. przeprowadzenie odpowiednich 

prac adaptacyjnych i wykończeniowych oraz dostarczenie  

i zamontowanie urządzeń elektronicznych oraz oprzyrządowania (w tym specjalistycznych 
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lamp) m.in. w celu zapewnienia możliwości generowania wysokiej jakości obrazów 3D oraz 

wyświetlania hologramów. W świetle § 3 ust. 1 Umowy termin ukończenia prac Spółki 

przypadał na 1 grudnia 2017 r. 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego pisma Spółka nie zrealizowała całości prac i nie 

zapewniła wskazanych powyżej funkcjonalności w salach konferencyjnych,  

w szczególności nie dokonała instalacji niezbędnych w tym celu sprzętów. Działania Spółki 

doprowadziły zatem do sytuacji, w której prace aranżacyjne nie zostały sfinalizowane, 

pomimo że od umówionego terminu ich wykonania upłynęło już 10 dni.  

 

Powyższa okoliczność prowadzi zatem do powstania po stronie Kancelarii uprawnienia do 

odstąpienia od Umowy.  

  

 

 

 

 

 

__________________ 

Jan Paragraf 

komplementariusz 

 

 

 

 

 

 

  



20 
 

Załącznik nr 5 

 

Paragraf Legal sp. k.  

z siedzibą w Warszawie  

ul. Sprawiedliwa 11, 00-520 Warszawa 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

KRS: 0000112556 NIP: 5251236783 

 

„Na wszystko znajdziemy właściwy Paragraf.”  

Jan Paragraf  

 

        Warszawa, 18 grudnia 2017 r. 

     

 

 

      Hologramy i inne Bajery sp. z o.o. 

      ul. Świetlista 9 

      01-123 Warszawa 

 

 

 

WEZWANIE DO ZAPŁATY 

 

Działając w imieniu Paragraf Legal sp. k. z siedzibą w Warszawie („Kancelaria”) niniejszym 

wzywam spółkę Hologramy i inne Bajery sp. z o.o. („Spółka”) do zapłaty  

na rzecz Kancelarii kwoty 1.240.000,00 (słownie: jednego miliona dwustu czterdziestu 

tysięcy i 0/100) złotych w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania.  

 

UZASADNIENIE 

 

W dniu 30 czerwca 2017 r. pomiędzy Kancelarią, a Spółką (dalej łącznie jako „Strony”) 

została zawarta umowa o dostarczenie urządzeń i wykonanie prac („Umowa”). Zgodnie z 

warunkami Umowy prace Spółki miały zostać ukończone najpóźniej do dnia 1 grudnia 2017 

r.  
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Pomimo upływu terminu realizacji Umowy Spółka nie dokonała wyposażenia sal 

konferencyjnych w uzgodnione przez Strony funkcjonalności (w szczególności możliwość 

wyświetlania trójwymiarowych obrazów i generowania hologramów). Z tego powodu w dniu 

12 grudnia 2017 r. Kancelaria odstąpiła od Umowy. 

 

W świetle zaistniałych okoliczności na podstawie § 11 ust. 1 Umowy Kancelaria naliczyła 

wobec Spółki kary umowne z tytułu niewykonania świadczenia w terminie za okres 10 dni 

przypadających do dnia odstąpienia od Umowy w wysokości 520.000 (słownie: pięciuset 

dwudziestu tysięcy i 0/100) złotych. Ponadto zgodnie z § 11 ust. 2 Umowy Kancelaria 

pozostaje także uprawniona do żądania od Spółki kwoty 520.000 (słownie: pięciuset 

dwudziestu tysięcy i 0/100) złotych tytułem kary umownej związanej z odstąpieniem od 

Umowy.  

 

Brak wykończenia sal konferencyjnych w umówionym terminie naraził również Kancelarię 

na koszty związane z koniecznością zmiany miejsca lub odwołania określonych wydarzeń, 

które miały odbyć się w jej nowej siedzibie.  

 

Po pierwsze, przy zawieraniu Umowy oraz uzgadnianiu terminu jej wykonania Kancelaria 

wielokrotnie informowała Spółkę, że z uwagi na zobowiązania Jana Paragrafa jako arbitra 

przewodniczącego, ma obowiązek zapewnić możliwość przeprowadzenia w dniach 13 – 14 

grudnia 2017 r. rozprawy arbitrażowej. W tym celu koniecznym było natomiast 

dysponowanie aparaturą pozwalającą na wyświetlanie hologramów, aby zagwarantować 

udział w posiedzeniu uczestnikom niemogącym w tym dniu stawić się przed sąd 

arbitrażowy. W braku zapewnienia przez Spółkę wymienionych efektów wizualnych w 

salach konferencyjnych nowego biura Kancelarii, Kancelaria była zatem zmuszona pilnie 

przenieść rozprawę do innej lokalizacji gwarantującej wszystkie powyższe 

funkcjonalności oraz pokryć wydatki związane z jej wynajęciem, które wyniosły 140.000 

złotych.  

 

Po drugie, co również było wiadome Spółce, Kancelaria planowała urządzić w dniu 15 grudnia 

2017 r. przyjęcie z okazji zmiany jej siedziby, które miało odbyć się  

w salach konferencyjnych nowego biura. Z uwagi na brak finalizacji prac wykończeniowych 

przez Spółkę uroczystość musiała jednak zostać odwołana.  

To z kolei naraziło Kancelarię na szkody związane z poniesieniem kosztów organizacji 

bankietu, w tym opłaceniem usług cateringowych, czy zapewnieniem jego oprawy 

muzycznej, które łącznie równały się kwocie 60.000 złotych.  
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Poważne podejście do spraw i klientów jest dewizą i znakiem Kancelarii, tego samego 

oczekuje ona zatem od swoich kontrahentów. Tymczasem nieodpowiedzialne działania 

Spółki naraziły Kancelarię na dotkliwą szkodę. Z tego powodu Kancelaria domaga się 

rekompensaty z tytułu naruszenia Umowy. 

 

Wskazana w niniejszym wezwaniu kwota powinna zostać uiszczona na rachunek bankowy 

Kancelarii o numerze: 00 1234 5678 9876 5432 1234 5678.   

 

Powyższe koszty nie obejmują rekompensaty strat spowodowanych nadszarpnięciem 

nieposzlakowanej opinii Kancelarii, które wynikły z niemożności wywiązania się z 

powziętych zobowiązań i realizacji zaplanowanych wydarzeń. Nagła i nieoczekiwana zmiana 

miejsca rozprawy arbitrażowej, a także odwołanie bankietu, który miał odbić się szerokim 

echem jako jedno z ważniejszych wydarzeń towarzyskich i kulturalnych w kręgach 

prawniczych i artystycznych, oraz który miał przypieczętować wizerunkowy sukces 

Kancelarii jako wiodącej kancelarii na polskim rynku, to blamaż i plama na honorze rodziny 

Paragrafów.  

 

Na chwile obecną Kancelaria nie planuje występować przeciwko Spółce z roszczeniami 

związanymi z utratą jej renomy. Z całą pewnością będzie ona jednak dochodzić zapłaty 

kwot wskazanych w niniejszym wezwaniu, w razie konieczności także na drodze 

postępowania cywilnego.  

 

 

__________________ 

Andrzej Paragraf 

komplementariusz 

 

Lista załączników: 

1. Noty obciążeniowe dotyczące naliczenia kar umownych; 

2. Umowa o pełnienie funkcji członka zespołu orzekającego oraz o udostępnienie 

pomieszczeń; 

3. Zamówienie na najem pomieszczenia alternatywnego; 

4. Korespondencja mailowa dotycząca cateringu i oprawy muzycznej na imprezę 

otwierającą. 
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Załącznik nr 6 

 

NOTA OBCIĄŻENIOWA 

Nr 1/2017 

 Data wystawienia: 

 12.12.2017 

Wystawca Odbiorca 

Paragraf Legal sp. k. 

ul. Sprawiedliwa 11  

00-520 Warszawa 

NIP 5251236783 

Hologramy i inne Bajery sp. z o.o.  

ul. Świetlista 9  

01-123 Warszawa 

NIP 5250622478 

  

Tytuł obciążenia Kwota obciążenia  

Kara umowna z tyt. opóźnienia,  

§ 11 ust. 1 Umowy o dostarczenie 

urządzeń i wykonanie prac z dn. 

30.06.2017 (10 * 52.000 PLN)  

520.000 PLN 

                                         

RAZEM 
520.000 PLN 

  

Sposób płatności:  przelew 

00 1234 5678 9876 5432 1234 

5678 

Termin płatności: 19.12.2017 

  

 

Wystawca 
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NOTA OBCIĄŻENIOWA 

Nr 2/2017 

 Data wystawienia: 

 18.12.2017 

  

Wystawca Odbiorca 

Paragraf Legal sp. k. 

ul. Sprawiedliwa 11  

00-520 Warszawa 

NIP 5251236783 

Hologramy i inne Bajery sp. z o.o.  

ul. Świetlista 9  

01-123 Warszawa 

NIP 5250622478 

  

Tytuł obciążenia Kwota obciążenia  

Kara umowna z tyt. odstąpienia,  

§ 11 ust. 2 Umowy o dostarczenie 

urządzeń i wykonanie prac z dn. 

30.06.2017  

520.000 PLN 

                                         

RAZEM 
520.000 PLN 

  

Sposób płatności:  przelew 

00 1234 5678 9876 5432 1234 

5678 

Termin płatności: 27.12.2017 

  

 

 

Wystawca 
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Załącznik nr 7 

 

Umowa 

o pełnienie funkcji członka zespołu orzekającego oraz o udostępnienie pomieszczeń 

 

Zawarta 1.3.2017 r. w Warszawie pomiędzy: 

 

Polskim Związkiem Pracodawców Technologii Holograficznych, ul. Cybernetyki 3, 00-677 

Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000010100, reprezentowaną przez:  

 

Jarosława Mocnego – pełnomocnika,  

 

zwaną dalej „PZPTC”, 

 

a 

 

Janem Paragrafem, zam. ul. Profesjonalna 2/12, 05-500 Piaseczno, nr PESEL 55010606826 

 

zwanym dalej „Arbitrem”, 

  

przy udziale  

 

Paragraf Legal sp. k. z siedzibą w Warszawie (ul. Sprawiedliwa 11, 00-520 Warszawa), 

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla 

m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 000112556, nr NIP 525-123-67-83, reprezentowaną przez 

 

Andrzeja Paragrafa, Komplementariusza,  

 

zwaną dalej „Kancelarią”, 

 

zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub z osobna „Stroną”.  

 

§ 1. 

 

Przedmiotem Umowy jest określenie zasad współpracy Stron w przypadku pełnienia przez 

Arbitra funkcji członka zespołu orzekającego w postępowaniu przed Sądem Arbitrażowym 

przy Polskim Związku Pracodawców Technologii Holograficznych (dalej: „Sąd 

Arbitrażowy”). 

 

§ 2. 

 

1. Arbiter zobowiązuje się do pełnienia za wynagrodzeniem funkcji członka zespołu 

orzekającego w postępowaniu przed Sądem Arbitrażowym o sygn. SA 1/17, w ramach 

którego posiedzenie zespołu orzekającego odbędzie się 13-14 grudnia 2017 r. w Warszawie 

.  

2. Arbiter oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do pełnienia funkcji 

członka zespołu orzekającego przed Sądem Arbitrażowym oraz zobowiązuje się do: 
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1) pełnienia funkcji w sposób zgodny z regulaminem Sądu Arbitrażowego; 

2) zachowania w poufności wszelkich informacji, do których dostęp uzyskał w związku 

z pełnieniem funkcji członka zespołu orzekającego.  

 

§ 3. 

 

1. Sposób ustalenia wynagrodzenia Arbitra za pełnienie funkcji członka zespołu orzekającego 

określa regulamin Sądu Arbitrażowego.  

2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone przelewem na rachunek bankowy Arbitra w ciągu 30 

dni od wydania wyroku arbitrażowego lub postanowienia o umorzeniu postępowania. 

 

§ 4. 

 

1. Kancelaria oświadcza, że począwszy od dnia 1 grudnia 2017 r. będzie dysponowała 

pomieszczeniami umożliwiającymi prowadzenie postępowania arbitrażowego bez 

fizycznej obecności obu stron. Kancelaria umożliwi Sądowi Arbitrażowemu dostęp do 

posiadanych przez siebie pomieszczeń w wymiarze wynoszącym 5 dni roboczych rocznie.  

2. Kancelaria potwierdza, że na zasadach określonych powyżej udostępni Sądowi 

Arbitrażowemu pomieszczenia w terminie 13-14 grudnia 2017 r. w celu przeprowadzenia 

planowego postępowania arbitrażowego. Strony będą ustalały w trybie roboczym 

możliwość skorzystania z pomieszczeń w dalszych terminach. 

3. Za wykonanie świadczeń w wymiarze, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Kancelaria 

otrzyma ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości 10.000 zł netto, powiększone o stawkę 

podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, zostanie zapłacone na rachunek bankowy 

wskazany na fakturze, w terminie 7 dni od dnia otrzymania prawidłowej faktury.  

5. Jeżeli Kancelaria, po uprzednim zaakceptowaniu terminu udostępnienia pomieszczeń w 

celu przeprowadzenia postępowania arbitrażowego, odmówi udostępnienia pomieszczeń 

później niż 7 dni przed terminem rozprawy, Kancelaria zapłaci PZPTC karę umowną w 

wysokości 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych. Jeżeli szkoda poniesiona przez PZPTC 

będzie wyższa niż wysokość kary umownej, PZPTC jest uprawniony do dochodzenia 

odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary. 

 

§ 5.  

 

1. Umowa została zawarta na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2018 r. 

2. Umowa została sporządzona w dwóch, jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron.  

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają dla swej skuteczności formy pisemnej. 

 

Arbiter 

 

 

 

 

Jan Paragraf 

PZPTC 

 

 

 

 

Jarosław Mocny 

Kancelaria 

 

 

 

 

Andrzej Paragraf 
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Załącznik nr 8 

 

ZAMÓWIENIE 

 

Superior 6* Royal Warsaw Cyber Hotel  ul. Dąbrowskiego 72, 02-561 Warszawa 

Zamówienie usługi hotelowej  Nr 021/12/2017 

Z dnia 12/12/2017 

Dane klienta Paragraf Legal sp. k. 

ul. Sprawiedliwa 11 

00-520 Warszawa 

NIP 81459461094 

Data rezerwacji 13/12/2017 godz. 9 – 14/12/2017 godz. 17 

Dane rezerwacji Sala konferencyjna z wyposażeniem high-

tech  

Catering N/D 

Cena (total) PLN 140.000 

Płatność Przedpłata (100%) 

Integralną częścią zamówienia są Ogólne Warunki Umów z dnia 10.1.2014 r.  

Potwierdzam zamówienie:  Andrzej Paragraf 

12 grudnia 2017 r.  
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Załącznik nr 9 

From: Andrzej Paragraf 

Sent: Tuesday, September 12, 2017 9:10 AM 

To: Jacek Nowak 

CC: Anna Marketingowa 

Subject: Prośba o wycenę 

 

Dzień dobry, 

 

Kontaktuję się z Państwem w sprawie trwającego w mojej firmie postępowania ofertowego. W 

związku z planowanym wydarzeniem – gali otwierającej nową siedzibę kancelarii, 

potrzebujemy oferty na organizację gali otwarcia naszej nowej siedziby. 

 

W załączeniu przesyłam szczegółowe zapytanie ofertowe. Z uwagi na ekskluzywność 

wydarzenia najistotniejsze dla mnie jest, żeby w serwowanym menu znalazły się ośmiorniczki 

i inne owoce morza oraz trufle. Proszę, żeby uwzględnić w wycenie przygotowanie dla każdego 

z gości wydruki imienia i nazwiska z belgijskiej czekolady przygotowane za pomocą drukarki 

3D. Zależy też nam na oprawie muzycznej i występie gwiazdy wielkiego formatu w trakcie 

wydarzenia. Mamy swoje typy, ale proszę o Państwa propozycję. 

 

Informuję, że termin przesłania ofert mija 17 września. W przypadku wyboru Państwa oferty, 

poinformuję o tym osobnym mailem.  

 

Z poważaniem, 

Andrzej Paragraf 

Wspólnik Zarządzający 

Paragraf Legal sp. k. 

ul. Sprawiedliwa 11 

00-520 Warszawa 

e-mail: biuro@paragraflegal.pl  

„Na wszystko znajdziemy właściwy Paragraf.” 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:biuro@paragraflegal.pl
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From: Jacek Nowak  

Sent: Tuesday, September 12, 2017 9:10 AM  

To: Andrzej Paragraf  

CC: Anna Marketingowa 

Subject: Re: Prośba o wycenę 

 

Szanowni Państwo, 

W nawiązaniu do przesłanego zapytania ofertowego, przesyłam ofertę. 

Główne parametry i założenia oferty:  

- zgodnie z zapytaniem ofertowym: zakładamy 100 osób, catering klasy super premium 

biznes, tort w kształcie paragrafu, o północy niespodzianka dla gości 

- zakładamy ośmiorniczki, krewetki i mule 

- co do występu gwiazdy – proponujemy osobę, którą zna dosłownie każdy. Tak się składa, 

że wolny termin akurat w tym dniu ma sama Pati Nieziemska ☺, 

- koszt drukarki 3D – poprzez zewnętrznego dostawcę, zakontraktujemy po potwierdzeniu 

wybrania oferty, konieczna specjalna czekolada  

- Koszt: 60.000 PLN netto + VAT, zapewniamy obsługę 4 osób do godz. 24. Później dopłata 

zgodnie z cennikiem. 

- W związku z wysokimi kosztami organizacji oraz koniecznością wcześniejszego 

zakontraktowania dostawców, naszym warunkiem jest pełna przedpłata. 

- Oferta ważna do 25 września. 

 

Pozdrawiam, 

Jacek Nowak 

e-mail: j.nowak@nowak-premium-events.waw.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:j.nowak@nowak-premium-events.waw.pl
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From: Andrzej Paragraf  

Sent:  Monday, September 25, 2017 3:15 PM  

To: Jacek Nowak  

CC: Anna Marketingowa 

Subject: Re: Re: Prośba o wycenę 

 

Dzień dobry,  

 

Uprzejmie informuję o wyborze Państwa jako dostawcy na naszą galę otwarcia.  Zgodnie z 

warunkami wykonaliśmy już pełną przedpłatę na Państwa konto.  

 

Proszę o prace nad eventem i informowanie o postępach. 

 

Pozdrawiam, 

Andrzej Paragraf 

Wspólnik Zarządzający 

Paragraf Legal sp. k. 

ul. Sprawiedliwa 11 

00-520 Warszawa 

e-mail: biuro@paragraflegal.pl  

„Na wszystko znajdziemy właściwy Paragraf.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:biuro@paragraflegal.pl
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From: Jacek Nowak  

Sent:  Monday, September 25, 2017 6:39 PM 

To: Andrzej Paragraf  

CC: Anna Marketingowa 

Subject: Re: Re: Re: Prośba o wycenę 

 

Panie Andrzeju, 

 

Dziękuję za wpłatę, otrzymałem.  

 

będę informował bliżej grudnia o podpisaniu formalnych umów z Pati Nieziemską, 

dostawcami półproduktów, drukarki 3D oraz materiałów do niej. Z wszystkimi jesteśmy już 

po słowie. 

 

Pozdrawiam, 

Jacek  

 

Jacek Nowak 

e-mail: j.nowak@nowak-premium-events.waw.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:j.nowak@nowak-premium-events.waw.pl
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From: Jacek Nowak  

Sent:  Monday, December 11, 2017 8:02 AM 

To: Andrzej Paragraf   

CC: Anna Marketingowa 

Subject: Re: Re: Re: Prośba o wycenę 

 

Panie Andrzeju,  

 

Informuję, że wszystko idzie zgodnie z planem. Wszystkie umowy formalnie już podpisane. 

Zamówienie na świeże półprodukty złożone, ośmiorniczki już płyną. 

 

Pozdrawiam, 

Jacek 

 

Jacek Nowak  

e-mail: j.nowak@nowak-premium-events.waw.pl  

 

  

mailto:j.nowak@nowak-premium-events.waw.pl
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From: Andrzej Paragraf  

Sent:  Monday, December 11, 2017 8:02 AM 

To: Jacek Nowak  

CC: Anna Marketingowa 

Subject: Re: Re: Re: Re: Prośba o wycenę 

 

Panie Jacku, 

 

Niestety przykra sytuacja. Wydarzenie nam się wysypało, musimy je pilnie przenieść w inne 

miejsce, a tam jest wyłączny dostawca cateringu. Proszę o anulowanie zamówienia i zwrot 

zaliczki. 

 

Mimo to mam nadzieję na przyszłą współpracę. 

 

Pozdrawiam, 

Andrzej Paragraf 

Wspólnik Zarządzający 

Paragraf Legal sp. k. 

ul. Sprawiedliwa 11 

00-520 Warszawa 

e-mail: biuro@paragraflegal.pl  

„Na wszystko znajdziemy właściwy Paragraf.” 

 

 

  

mailto:biuro@paragraflegal.pl
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From: Jacek Nowak  

Sent:  Monday, December 11, 2017 11:52 AM 

To: Andrzej Paragraf  

CC: Anna Marketingowa 

Subject: Re: Re: Re: Re: Re: Prośba o wycenę 

 

Witam  

 

Niestety to nie wchodzi w grę. Wszystko jest pozamawiane, opłacone i nie ma już możliwości 

anulowania zamówienia. Musi Pan odebrać zamówienie i nie ma możliwości rezygnacji z 

usług dostawców. Nie możemy sobie też pozwolić na anulowanie terminu występu Pati 

Nieziemskiej, bo w przyszłości jej menedżer nie będzie chciała już z nami współpracować. 

 

Pozdrawiam 

Jacek Nowak  

e-mail: j.nowak@nowak-premium-events.waw.pl  
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