Obsługa Prawna Firm i Osób
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Ta oferta nie stanowi informacji handlowej
Adres instytucji/ﬁrmy ogłaszającej ofertę
Adwokat Agnieszka Cisowska-Chruścicka
53-125 WROCŁAW,
KASZTANOWA 3A ,
Polska
Osoba kontaktowa
Agnieszka Cisowska-Chruścicka
adwokat@cisowskachruscicka.pl
Tel: +48783670348
www.cisowskachruscicka.pl

Opis przedmiotu zamówienia
Kancelaria Adwokat Agnieszka Cisowska-Chruścicka świadczy usługi w zakresie
stałej obsługi prawnej klientów prowadzących działalność gospodarczą, a także
spółek i innych podmiotów gospodarczych. W ramach obsługi prawnej Kancelaria
zapewnia kompleksowe doradztwo prawne we wszystkich aspektach prowadzonej
przez klientów działalności. Stała obsługa prawna ﬁrm obejmuje m.in.: - udzielanie
porad prawnych związanych z bieżącą działalnością Klienta, - sporządzanie pism
sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji oraz
instytucjami publicznymi, - opiniowanie i przygotowywanie umów, statutów,
regulaminów, - sporządzenie opinii prawnych oraz informacji w zakresie stosowania
prawa - udzielanie informacji prawnych o zmianach w obowiązujących przepisach
prawa - reprezentowanie Klienta w sporach z dłużnikami, - reprezentowanie Klienta
przed sądami, organami administracji, a także - występowanie w sprawach przed
organami egzekucyjnymi, - prowadzenie spraw pracowniczych, - windykacja
wierzytelności. Stała obsługa prawna ﬁrm jest realizowana na podstawie umowy,
którą Kancelaria zawiera ze swoimi klientami. Treść umowy jest zawsze
dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta. Umowa o stałą obsługę prawną
zapewnia klientowi korzystne warunki współpracy z Kancelarią i możliwość
skorzystania z pomocy prawników w każdym czasie. Więcej informacji na stronie:
https://cisowskachruscicka.pl/obsluga-ﬁrm/ W przypadku świadczenia pomocy dla
osób indywidualnych zakres działalności obejmuje prawo cywilne z uwzględnieniem
prawa rodzinnego: Szczególne doświadczenie zespół Kancelarii adwokackiej uzyskał
w takich sprawach rodzinnych jak: - sprawa o rozwód, - sprawa o alimenty, - sprawa
o podział majątku, - sprawa o ograniczenie władzy rodzicielskiej, - sprawa o
pozbawienie władzy rodzicielskiej, - sprawa o ustalenie kontaktów z dzieckiem.
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Więcej informacji na: https://cisowskachruscicka.pl/prawo-rodzinne/

Nabywcy z zagranicy
Wielka Brytania
Polska
Niemcy

CPV
Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji,
drukowania i zabezpieczania
Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Załączniki

adwokat Wroclaw www.cisowskachruscicka.pl kancelaria prawna Wroclaw
rozwod Kluczbork prawnik Opole .jpg

Typ oferty
Kooperacja

Termin składania ofert
16.05.2019

Ważna od
17.11.2018

Branże
Usługi ﬁnansowe
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Handel
Pozostałe branże
Transport i logistyka
Turystyka, sport i rekreacja
Doradztwo/consulting/edukacja
Maszyny i urządzenia
Sektor kreatywny
IT/ICT

Nabywcy poza granicami kraju
TAK
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