Warszawa, kwiecieo 2009 roku

OFERTA OBSŁUGI PRAWNEJ
Szanowni Paostwo

Kancelaria Prawnicza Komor i Wspólnicy spółka komandytowa uprzejmie przedkłada Paostwu, ofertę
kompleksowej obsługi prawnej.
Proponujemy Paostwu obsługę prawną w zakresie określonym poniżej i sprecyzowanym następnie w
umowie obsługi prawnej ze szczególnym uwzględnieniem czynności:
1. udzielanie opinii prawnych ustnych lub na piśmie według życzenia Zleceniodawcy w
bieżących sprawach przedsiębiorstwa;
2. opracowywanie pism przedprocesowych oraz wymagających argumentacji prawnej;
3. przygotowanie bądź opiniowanie projektów umów;
4. prowadzenie czynnych i biernych procesów sądowych we wszystkich instancjach łącznie
z postępowaniem egzekucyjnym;
5. prowadzenie postępowao administracyjnych przed organami administracji oraz sądami administracyjnymi;
6. udział w negocjacjach z partnerami handlowymi;
Proponowane warunki współpracy:
I.
Szybkośd reakcji na zlecenie:
W sprawach bieżącego doradztwa tego samego dnia, co dzieo zlecenia w przypadku zlecenia do godziny 15.
W sprawach wymagających przygotowania, korekty umów, opinii pisemnych itp. 24 H lub inny ustalony okres
czasu.
II.
Osoba nadzorująca obsługę prawną:
Bieżącą obsługę będzie wykonywał radca prawny desygnowany przez Kancelarię, w przypadkach wymagających
zaangażowania większej liczby osób –odpowiednio większa ilośd pracowników lub współpracowników
Kancelarii,
III.
Forma komunikacji:
e-mail, fax, telefon, osobiście w siedzibie firmy lub Kancelarii,
IV.
Raportowanie:
Kancelaria przygotowuje comiesięczne wykazy przeprowadzonych czynności.
V.
Sprawy Sądowe:
W ramach wynagrodzenia ryczałtowego proponujemy prowadzenie spraw sądowych bez limitu ilościowego.
Koszty zastępstwa procesowego zasądzone przez Sąd przypadają Pełnomocnikowi.
VI.
Ryczałt:
Określając sposób rozliczeo za usługę proponujemy płatnośd wynagrodzenia w formie miesięcznego ryczałtu w
kwocie ustalonej pomiędzy stronami.

Z wyrazami szacunku
Radca Prawny Tomasz Komor

Charakterystyka Kancelarii Prawniczej Komor i Wspólnicy spółka komandytowa

Szanowni Paostwo,
Opierając się na naszej wiedzy i dotychczasowym doświadczeniu zajmujemy się przede wszystkim
kompleksową obsługą prawną dużych, małych i średnich podmiotów gospodarczych zarówno z branży
produkcyjnej jak i usługowej czy handlowej.
Prowadzimy sprawy o charakterze formalno – organizacyjnym, sprawy związane z przedmiotem
działalności firmy (prawo gospodarcze) oraz sprawy pracownicze (OBSŁUGA PRAWNA FIRMY).
Szczególne doświadczenie posiadamy w dziedzinie jaką jest szeroko rozumiane prawo handlowe. Od
początku naszej działalności prowadzimy obsługę prawną spółek prawa handlowego. Wielokrotnie
występowaliśmy w ich imieniu zarówno na polu negocjacyjnym jak też przed sądami powszechnymi. (PRAWO
HANDLOWE).
Specjalizujemy się w szeroko rozumianym prawie zamówieo publicznych. Prowadzimy doradztwo
prawne w zakresie problematyki organizowania i uczestnictwa w przetargach prowadzonych w trybie ustawy o
zamówieniach publicznych (PRAWO ZAMÓWIEO PUBLICZNYCH).
W obsłudze prawnej Kancelarii pozostaje szereg firm z branży informatycznej i komputerowej. Z całą
stanowczością możemy zapewnid, iż zdobyta wiedza i doświadczenie w zakresie zleceo sektora
teleinformatycznego powoduje biegłą znajomośd specyfiki prawnych problemów rynku informatycznego oraz
łatwośd rozwiązywania problemów w ww. zakresie a także w zakresach pokrewnych: prawo autorskie i inne.
(INFORAMTYKA I KOMPUTERY)
Zajmujemy się ponadto kompleksową windykacją należności od dłużników na etapie przedsądowym i
sądowym. W szczególności posiadamy doświadczenie w egzekucji należności z tytułu wszelkiego rodzaju umów
handlowych (WINDYKACJA NALEŻNOŚCI).

KANCELARIA PRAWNICZA
KOMOR I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA

SIEDZIBA: AL. NIEPODLEGŁOŚCI 124 lok. 8
02 – 577 WARSZAWA

TELEFONY:

(22) 497 87 87
(22) 424 01 21

FAX:

(22) 646 26 56

E-MAIL:

kancelaria@pomocprawnicza.pl

strona internetowa: www.pomocprawnicza.pl

KANCELARIA CZYNNA JEST CODZIENNIE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH: OD 9.00 DO 19.00.

Nasz zespół to:
1.

Tomasz Komor – radca prawny

2.

Jolanta Konopka – radca prawny

3.

Ewa Krajewska – radca prawny

4.

Monika Gałązka – aplikant radcowski

5.

Mirosław Bielak – prawnik

6.

Arkadiusz Mostowski - prawnik

oraz radcowie prawni i pracownicy naukowi współpracujący z Kancelarią w razie istniejących potrzeb
klientów, w tym:
Marek Nowak – adwokat,
Tomasz Czarnota – doradca podatkowy,
Wiesław Ponikowski – radca prawny

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców takich jak:
1.
2.

3.

osoby fizyczne prowadzące działalnośd gospodarczą,
spółki:
a. akcyjne,
b. z ograniczoną odpowiedzialnością
c. jawne,
d. komandytowe,
e. komandytowo – akcyjne,
f. partnerskie
przedsiębiorstwa paostwowe,

4.
5.
6.
7.
8.
9.

spółdzielnie,
towarzystwa ubezpieczeo wzajemnych,
samorządy,
stowarzyszenia,
fundacje,
organizacje społeczne i zawodowe

POMOC PRAWNA ŚWIADCZONA JEST W ZAKRESIE:












prawa cywilnego,
prawa handlowego,
prawa finansowego ,
prawa pracy i ubezpieczeo,
prawa administracyjnego,
prawa bankowego,
prawa budowlanego,
prawa spółdzielczego,
prawa gospodarczego,
prawa samorządowego.
prawa karnego
W SZCZEGÓLNOŚCI POLECAMY KOMPLEKSOWE USŁUGI W ZAKRESIE:
-

doradztwa prawnego,
bieżącej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych,
tworzenia, organizacji, rejestracji, likwidacji, postępowania upadłościowego i układowego,
pośrednictwa w uzyskiwaniu zezwoleo i koncesji,
doradztwo w procesie komercjalizacji i prywatyzacji,
przygotowywania procesów restrukturyzacyjnych lub zawierania układów z wierzycielami,
udziału w negocjacjach związanych z działalnością gospodarczą,
zastępstwa procesowego przed sądami i organami administracji publicznej,
fuzji, przejęd kapitałowych, przekształceo, podziałów,
przygotowywanie procesów prywatyzacyjnych ,
regulacji stanów prawnych nieruchomości,
windykacji należności.

Tomasz Komor
radca prawny

