
 

Remark-Kayser Sp. z o. o. 
Batorowo, ul. Skośna 4, 62-080 Tarnowo Podgórne 
Tel.: +48 61 654 35 50, Fax.:+48 61 654 35 66 
www.r-k.com.pl 
office@r-k.com.pl 

s 

 

 

Strona 1 z 1 

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu 
Wydz. VIII Gosp. Rejestr. Poznań Nowe Miasto i Wilda 
pod numerem KRS 0000155552 

REGON 630689063 
NIP  PL7811095831 

Kapitał Zakładowy: 2 000 000 PLN 
Prosimy o zapoznanie się z ważną informacją dot. RODO – Klauzula Informacyjna RODO: www.r-k.com.pl/RODO 

 

REMARK – KAYSER Sp. z o.o. 

ul. Skośna 4 62‐080 Batorowo, 

Batorowo, dnia 13 marca 2020 roku 

OŚWIADCZENIE 

 

Zarząd REMARK – KAYSER Sp. z o.o. z siedzibą w Batorowie (ul. Skośna 4, 62‐080 Batorowo, 

Tarnowo Podgórne) wpisanej w rejestrze przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 

0000155552, NIP 7811095831, REGON 630689063 (dalej zwanej „Spółką”), w związku z ogłoszeniem, 

w dniu dzisiejszym, przez Ministra Zdrowia w oparciu o art. 46 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o 

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. Nr 234, poz. 1570), na 

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, (Rozporządzenie MINISTRA 

ZDROWIA z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 

zagrożenia epidemicznego - Dz.U, poz. 433), oświadcza: 

1. Spółka kontynuuje wykonanie umów zawartych z Kontrahentami, dokładają wszelkich 

starań by ich realizacja nie była zakłócona; 

2. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek zdarzeń związanych z epidemią wirusa SARS‐ 

CoV‐2 (choroby COVID‐19), mogących skutkować opóźnieniem bądź niemożliwością 

wykonania jakiejkolwiek umowy, Spółka bez zbędnej zwłoki poinformuje kontrahenta o 

takich okolicznościach, jednocześnie podejmując, w miarę możliwości, działania, 

mające na celu minimalizację negatywnych następstw i ewentualnych szkód; 

3. Spółka dołoży również wszelkich starań, aby nie została zakłócona realizacja umów 

jakie zostaną zawarte z Kontrahentami, 

4. Jednakże Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki zwłoki w wykonaniu jej 

zobowiązań, bądź niemożności wykonania jej zobowiązań, o ile będą one następstwem 

okoliczności związanych z epidemią wirusa SARS‐CoV‐2 (choroby COVID‐19), a 

szczególnie będą wynikiem niewykonania zobowiązań przez dostawców i/lub 

podwykonawców Spółki. 

5. Treść niniejszego oświadczenia stanowi integralną część wszelkich umów zawieranych 

przez Spółkę. 
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