
FORMULÁR PRE VYPRACOVANIE INDIKATÍVNEJ PONUKY 

Osoba / subjekt Fyzická   Právnická   

Názov / meno žiadateľa 
IČO 
Kontaktná osoba 
Telefón 
E-mail

O aké služby máte záujem? Účtovníctvo Mzdy Iné  

Aktuálne spracovávame tieto služby 
samostatne vlastnými 
zamestnancami alebo externe? 

Samostatne  Externe  Vôbec  
(nový subjekt)

Platca DPH Áno  Nie  Mesačný Kvartálny  

Počet vystavených faktúr mesačne 
Počet došlých faktúr mesačne 
Počet registračných pokladní 
Počet pohyboch v hotovosti 
mesačne (bez registračných pokladní) 
Počet zamestnancov (vrátane dohôd) 
Preferovali by ste paušálny mesačný       
poplatok, alebo poplatok na       
základe počtu dokladov? 

Mesačný poplatok Poplatok na základe 
počtu dokladov    

Preferujete odovzdávanie dokladov        
priebežne počas mesiaca, alebo raz 
mesačne k určitému termínu? 
Aké dodatočné požiadavky máte? 
(napr. vypracovávanie zmluvnej 
dokumentácie, vyhotovovanie faktúr, 
práca vo Vašich priestoroch a pod.) 
Poznámky 

V súlade s poskytovaním našich produktov a služieb pracujeme s niektorými vašimi osobnými údajmi. 
Uvedomujeme si dôležitosť ich ochrany, preto pri ich spracúvaní postupujeme zodpovedne a výhradne v súlade s 
platnou legislatívnou. Vami zaslané podklady budú použité iba na vypracovanie indikatívnej ponuky a nebudú 
v žiadnom prípade ďalej spracovávane ani používané našou spoločnosťou za iným účelom. Po vypracovaní 
a zaslaní ponuky budú vami poskytnuté údaje odstránené z našich systémov.  
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