


Kancelaria Prawna LPW Law & Tax Jan Maszestow sp.k.  
wchodząca w skład Grupy LPW świadczy profesjonalne usługi prawne  
dla sektora prywatnego oraz publicznego. 
 
Naszym potencjałem i gwarancją wysokiej jakości obsługi jest zespół specjalistów. 
 
Uzyskany efekt synergii w postaci wieloletniego doświadczenia radców prawnych,  
doradców podatkowych, prawników i ekonomistów pozwala nam zaoferować najwyższą  
jakość usług, skierowaną zarówno do jednostek samorządu terytorialnego,  
jak i do przedsiębiorców. 
 
Naszym celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie i skuteczne dbanie  
o interesy naszych klientów na terenie całej Polski.
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Zespół

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa zamówień publicznych i szeroko 
rozumianego prawa związanego z realizacją inwestycji infrastrukturalnych.  
 
Przeprowadziła kilkaset postępowań przetargowych zarówno dla sektora publicznego, 
jak i dla dużych przedsiębiorstw. Specjalizuje się w kompleksowym doradztwie w zakresie: 
- przygotowania dokumentacji zamówienia,  
- prowadzeniu procesu udzielania zamówienia publicznego,  
- negocjacji,  
- reprezentacji przed Krajową Izbą Odwoławczą.  
 
Posiada doświadczenie w doradztwie dla JST i spółek Skarbu Państwa. Ma na swoim koncie 
z sukcesem zrealizowane projekty inwestycyjne sięgające setek milionów złotych. 
 
Specjalizuje się także w realizacji projektów z obszaru Partnerstwa Publiczno – Prywatnego, 
czego przykładem jest pełnienie funkcji Kierownika Projektu i Doradcy Prawnego 
w pierwszym przedsięwzięciu PPP w Polsce, tj. „Budowie budynku Sądu Rejonowego 
w Nowym Sączu”, którego stroną była administracja rządowa.

Nasi eksperci posiadają doświadczenie umożliwiające rozwiązywanie spraw bieżących,  
prowadzenie spraw sądowych, zabezpieczenia kontraktów, a także pełną obsługę korporacyjną.

Beata Lazarowicz
Dyrektor Zarządzający, Prokurent
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Ekspert w zakresie prawa gospodarczego, w szczególności prawa zamówień publicznych  
i Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz prawa administracyjnego. Wpisany na listę 
radców prawnych OIRP w Opolu.  
 
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów z sektora finansów 
publicznych oraz przedsiębiorstw.  
 
Przygotowywał analizy prawne i brał udział w negocjacjach kilkunastu projektów  
inwestycyjnych, w tym z zakresu PPP, które zakończyły się podpisaniem umowy 
z partnerami prywatnymi.  
 
Ponadto posiada duże doświadczenie w zakresie postępowań administracyjnych 
oraz sądowo-administracyjnych.

Jan Maszestow
Radca Prawny, Partner
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Nasi eksperci posiadają doświadczenie umożliwiające rozwiązywanie spraw bieżących,  
prowadzenie spraw sądowych, zabezpieczenia kontraktów, a także pełną obsługę korporacyjną.

Zespół



Zamówienia Publiczne 

Zapewniamy profesjonalne doradztwo prawne w zakresie 
zamówień publicznych zarówno po stronie wykonawców,  
jak i zamawiających.   

Oferujemy naszym klientom kompleksową obsługę prawą  
w procesie udzielania jak i uzyskiwania zamówienia publicznego.
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Oferta zawiera:

Ogłoszenie o zamówieniu 

Analiza potrzeb i wymagań 

Specyfikacja warunków zamówienia, w tym:

Przygotowanie dokumentacji zamówienia
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• opis warunków udziału w postępowaniu 

• opis kryteriów oceny ofert 

• wzór umowy 

• opis kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności



Przygotowanie dokumentacji zamówienia (pkt. 1) 

Wyjaśnienia dokumentacji zamówienia 

Badanie ofert 

Ocena ofert 

Obsługa procesu odwoławczego 

Udział w negocjacjach (w określonych trybach)

7

2. Obsługa prawna w procesie udzielania zamówienia publicznego
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Oferta zawiera:



Opracowanie wniosku o uchylenie zakazu zawarcia umowy 

Opracowanie opozycji przeciw przystąpieniu innego wykonawcy  
do postępowania odwoławczego 

Opracowanie odpowiedzi na odwołanie 

Reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą 

Reprezentacja przed Sądem Okręgowym w Warszawie

Obsługa procesu odwoławczego i skargowego
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Oferta zawiera:



Dodatkowe usługi:

Ocena efektywności obsługi zamówień publicznych 

Organizacja i wdrożenie  procesu wspólnych zamówień publicznych 
(platformy współpracy) dla jednostki samorządu i jednostek podległych 

Obsługa prawna zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego
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Zapraszamy do współpracy!

1. 2. 3.
Kompleksowość Wszechstronność Specjalizacja

 
Świadczymy obsługę prawną w oparciu 
o przepisy prawa z uwzględnieniem 
i zrozumieniem zdarzeń ekonomicznych 
oraz biznesowych. W naszych zespołach 
projektowych prawnicy współpracują 
ściśle z ekonomistami.

Posiadamy umiejętność poruszania się 
i podejmowania tematów z różnych 
dziedzin prawa, tematów 
interdyscyplinarnych (prawno – 
finansowo – technicznych), w oparciu 
o  wiedzę praktyków z wieloletnim 
doświadczeniem.

Dedykujemy do rozwiązania problemu 
w określonej dziedzinie prawa 
najlepszych specjalistów zarówno 
w ramach zespołu wewnętrznego,  
jak i branżowych prawników 
zewnętrznych.

Nasze 3 najważniejsze atuty:
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Nasze marki

✓  Opracowanie koncepcji technicznej inwestycji 
✓  Projekty budowlane i wykonawcze dla inwestycji infrastrukturalnych 
✓  Nadzór inwestorski 
✓  Doradztwo techniczne w obszarze budownictwa 
✓  Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych 
✓  Analizy oraz ekspertyzy techniczne wielobranżowe

✓ Kompleksowe wsparcie w zakresie pozyskiwania i rozliczania funduszy UE   
 oraz innych źródeł zewnętrznych dla sektora publicznego oraz prywatnego 
✓ Analiza pomysłu pod kątem możliwości finansowania 
✓ Sporządzanie wniosków o dofinansowanie oraz biznes planów 
✓ Zarządzanie i rozliczanie projektu

✓ Działalności badawczo-rozwojowa 
✓ Sporządzanie dokumentów strategicznych dla sektora publicznego 
✓ Przygotowywanie inwestycji infrastrukturalnych dla sektora publicznego,  

 w szczególności w obszarze zrównoważonej mobilności 
✓ Prowadzenie analiz, modeli transportowych, badań i ewaluacji

i obszary działania
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✓  Księgowość 
✓  Kadry i płace 
✓  Controlling 
✓  Zewnętrzny Dyrektor Finansowy

✓ Doradztwo prawne w zakresie zamówień publicznych 
✓ Usługi prawne dla jednostek samorządu terytorialnego 
✓ Stała obsługa prawna przedsiębiorstw 
✓ Doradztwo prawne w zakresie procesów restrukturyzacyjnych

✓ Optymalizacja procesów biznesowych 
✓ Wsparcie w procesie restrukturyzacji 
✓ Budowanie strategii i doradztwo w zarządzaniu przedsiębiorstwem
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Nasze marki
i obszary działania



LPW Grupa  Katowice | Warszawa | Gdańsk   Siedziba: Katowice, ul. Żeliwna 38
 @lpwgrupa 

Leszek Skalimowski 
Dyrektor ds. Rozwoju

+48 530 598 099
l.skalimowski@lpw-grupa.pl

Dziękuję za uwagę. 
Zapraszam do kontaktu.


