Wielkopolska Grupa Prawnicza
Kozłowski Maźwa Sendrowski i
Wspólnicy Spółka Komandytowa
Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym

Wielkopolska Grupa Prawnicza Kozłowski,
Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp.k.

Forma prawna

spółki komandytowe - małe
przedsiębiorstwo

NIP

7781432665

REGON

300220896

Dane adresowe
Grudzieniec 64
60-601 Poznań
województwo: wielkopolskie, powiat: Poznań

Dane kontaktowe
Email

biuro@wgpr.pl

Telefon

+48 61 850 12 33

Strona internetowa

wgpr.pl

Fax

+48 61 850 11 44

Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
brak

Doświadczenie w realizacji usług rozwojowych
Wielkopolska Grupa Prawnicza jest podmiotem świadczącym usługi doradztwa prawnego na
rzecz jednostek publicznych oraz przedsiębiorców.
Koncentrujemy się na kilku dziedzinach prawa, przez co sprawami naszych Klientów zajmują się

wyłącznie wyspecjalizowani prawnicy, o wysokim stopniu przygotowania merytorycznego i z dużym
doświadczeniem praktycznym. Nad wszelkimi sprawami pracujemy w zespołach, co pozwala
proponować Państwu najlepsze, sprawdzone, wielopłaszczyznowe rozwiązania, a także zapewnia
szybką i pełną odpowiedź na Państwa pytania i wątpliwości.
Podstawowymi specjalizacjami kancelarii są: obsługa prawna w zakresie zamówień
publicznych (zamówienia publiczne dla przedsiębiorców i jednostek publicznych),
obsługa podmiotów otrzymujących doﬁnansowania z funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej oraz windykacja należności.
Swoją wiedzą dzielimy się w trakcie specjalistycznych szkoleń z zakresu zamówień
publicznych, procedur wydatkowania środków unijnych, dyscypliny ﬁnansów
publicznych, czy sporządzania umów w obrocie gospodarczym.
Wielkopolska Grupa Prawnicza od 2018 roku realizuje projekt dofinansowany ze środków unijnych pt.
"Zamówienia publiczne w Twojej ﬁrmie" skierowany do mikro, małych iśrednich przedsiębiorstw z
województwa dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorkiego. Projekt obejmuje
cztery formy wsparcia: szkolenia ogólne, szkolenia praktyczne i szkolenia połączone z formą
warsztatową z zakresu elektronizacji zamówień publicznych. Dodatkowo przedsiębiorcy mogą
skorzystać z doradztwa prawnego i z radcą prawnym wspólnie rozwiązać istniejące problemy m.in.
dotyczące przygotowania i składania ofert przetargowych, weryﬁkacji spełnienia warunków,
poszukiwania konsorcjantów, opracowania pism na potrzeby uczestnictwa w postępowaniu,
sporządzenia wniosku o zmianę S.I.W.Z., czy omówić wszelkie wątpliwości związane z udziałem
danej firmy w konkretnym przetargu.
Drugim realizowanym przez Wielkopolską Grupę
"Zagraniczne zamówienia publiczne w Twojej ﬁrmie".
do 250 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z
zagranicznych zamówieniach publicznych (ZP) lub ZP

Prawniczą projektem unijnym jest projekt
Projekt doradczo-szkoleniowy skierowany jest
terenu Polski, zainteresowanych udziałem w
organizacji międzynarodowych.

W ramach projektu kancelaria oferuje przedsiębiorcom niezbędną pomoc, tj.:
wsparcie szkoleniowe - w trakcie szkoleń pokazujemy możliwości pozyskiwania zamówień na
poszczególnych zagranicznych rynkach (łącznie 40 rynków) z 70% dofinansowaniem ze
środków UE. Każde szkolenie obejmie 2 rynki zagranicznych zamówień;
wsparcie doradcze - pomagamy firmom przebrnąć przez procedurę związaną z
postępowaniem o udzielenie zamówienia z 80% dofinansowaniem ze środków UE;
wsparcie analityczne (na bieżąco monitorujemy zagraniczne rynki zamówień);
wsparcie w zakresie poszukiwania interesujących postępowań (w tym celu opracowaliśmy
własną wyszukiwarkę przetargów zagranicznych).
Szkolenia prowadzone są przez trenerów z wieloletnim doświadczeniem w tym zakresie. Każde ze
szkoleń obejmuje średnio dwa rynki międzynarodowe, a uczestnicy zyskują wiedzę m.in. o tym w jaki
sposób szukać przetargów, wziąć w nich udział, czyli jak stworzyć ofertę zgodnie z obowiązującymi
na danym rynku regulacjami prawnymi.
Klientom oferujemy pełne zaangażowanie, wiedzę i pomoc na każdym etapie naszej współpracy.
Zapraszamy!
Skany dokumentów potwierdzających doświadczenie podmiotu

