
FORMULARZ   INFORMACYJNY 

  
Proszę wypełnić, podpisać i przesłać do dnia 13.12.2011 na adres Tramwajów  Śląskich S.A.  

 

Ja/my niżej podpisany/i................................................................................................................ 

...................................................................................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz...................................................................................................... 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

NIP..................................REGON........................................................................................ 
(nazwa (firma), dokładny adres wykonawcy/ wykonawców) 

(w przypadku składania formularza przez wykonawców występujących wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy 

wszystkich podmiotów) 

 

Jesteśmy firmą, która posiada odpowiednie przygotowanie, potencjał ekonomiczny, 

techniczny i kadrowy pozwalający w momencie uzyskania zamówienia na jego zrealizowanie 

zgodnie z obowiązującymi przepisami . 

Proszę wypełnić (zaznaczyć tak lub nie albo wpisać odpowiednie dane): 

1. Ilość radców prawnych zatrudnianych przez 

Kancelarię: 
 

2. Kancelaria posiada specjalistów w zakresie praw:  
> pracy  
> finansowego  
> cywilnego  
> gospodarczego  
> podatkowego  
> administracyjnego  
> zamówień publicznych  

3. Ile razy w okresie 24 miesięcy kancelaria 

reprezentowała przed sądami przedsiębiorstwa w 

sprawach gospodarczych? 

 

 

4. Ile razy w okresie 24 miesięcy kancelaria 

reprezentowała przed sądami przedsiębiorstwa w 

sprawach prawa pracy? 

 

 

 

5. 

 

Ilu klientów obsługuje kancelaria w okresie roku? 

 

 

6. Ilość radców prawnych kancelaria może postawić do 

dyspozycji Spółki w okresie świadczenia obsługi 

prawnej. 

 

 

7. Praktyka w zakresie windykacji należności (podać 

ilość i wartość skutecznych windykacji) 

 

 

8. Dyspozycyjność poza godzinami „dyżurów” – np. 

bieżące konsultacje telefoniczne 

 

 

   



9. Czy kancelaria doradzała pracodawcom w zakresie 

sporów dotyczących prawa pracy (jeżeli tak – to 

proszę podać w jakich) 

 

10. Czy kancelaria posiada doświadczenie w obsłudze 

prawnej dużych przedsiębiorstw (jeżeli tak – to proszę 

podać nazwę przedsiębiorstwa i kiedy) 

 

 

11. Czy kancelaria posiada doświadczenie w obsłudze 

prawnej spółek z udziałem jednostek samorządu 

terytorialnego (jeżeli tak – to proszę podać nazwę 

podmiotu) 

 

 

12. 

 

 

Koszt miesięczny (netto) obsługi prawnej w zakresie 

opisanym w Informacji wyceniamy na kwotę:  

 

 

   ................................ zł 

 

13. 

 

Inne informacje o firmie obrazujące atrakcyjność i  

profesjonalność kancelarii: 

 

 

 

 

 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak  również              

w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

Oświadczam, że powyższe informacje są rzetelne i posiadam dokumenty na ich potwierdzenie 

oraz nie ulegną zmianie bez uzasadnienia w przypadku wszczęcia przez Zamawiającego               

w bieżącym roku postępowania o udzielenie zamówienia.  

 

 

 

 

Data i podpis Wykonawcy: ....................................................... 

 

      


