
§ OKRĘGOWA IZBA RADCÓW 
PRAWNYCH  

10-511 OLSZTYN UL. KOPERNIKA 10, tel. /089/ 5279863 ; fax./089/ 5237980 
Konto PKO Bank Polski S A. 04 1440 1228 0000 0000 0480 3574 

NIP ; 739-10-28-459 REGON : 00107654 

L. dz.: /2018 Olsztyn, dnia 11.12.2018r. 

Zaświadcza się niniejszym, że 

Pan Maciej Sikorski 
ur. 

ukończył w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie aplikację radcowską i wobec 
spełnienia warunków, o których mowa w 

art 24 ust 3 i 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych 
Uchwałą Nr 13/IV/97 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 
z dnia 13 stycznia 1997 r.  

INFORMACJA NT. DOŚWIADCZENIA ZESPOŁU OBSŁUGI PRAWNEJ 
(załącznik do formularz ofertowego) 

Imię i nazwisko: MACIEJ SIKORSKI 
Data wpisu na lisię radców prawnych / adwokatów: 21.03.1997 r. 
Informacja nt. doświadczenia w zakresie świadczenia usługi obsługi prawnej na rzecz 
jednostki samorządu terytorialnego: 
(należy podać termin wykonania, przedmiot i odbiorcę usługi) 

od 01.03.2004 r. do chwili obecnej - kompleksowa obsługa prawna 
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim 
ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie 

AKCEPTUJĘ warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze umowy 
(załącznik nr 2 do zapytania ofertowego). 

OŚWIADCZAM, że zapoznałem się ze wzorem umowy (załącznik nr 2 do zapytania 
ofertowego) i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy 
zgodnej z ofertą, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie 

KANCELARIA łADCY PRAWNEGO 
Maciej Sikorski 

ui. ^ o r ^ i u a i J i e a / i e 10-537 Ołszty.i 
NIP 739-118^0» ,r t *gon 5lŁtó067Ł>6 
W7fa fOMK S23 H 03 kom tó5 X 5 54-1 

(nazwa Kancelarii) 

O F E R T A 

Do 
Gminy Miejskiej Ostróda 
Urząd Miejski w Ostródzie 
ul. A. Mickiewicza 24 
14-100 Ostróda 

Nawiązując do zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
pn.: Kompleksowa obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Ostródzie. 

znak: ZP.OR.271.7.2019 

JA NIŻEJ PODPISANY 
imię: 
M A C I E J 
nazwisko: 
SIKORSKI 
podstawa do reprezentacji: 
WŁAŚCICIEL - A K T U A L N Y WYDRUK Z C E I D G 
działając w imieniu i na rzecz KANCELARII 

SKŁADAM OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią Zapytania 
Ofertowego. 

OŚWIADCZAM, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym i jego modyfikacjami 
przekazanymi przez Zamawiającego i uznaję się za związanego określonymi w nich 
postanowieniami i zasadami postępowania. 

OFERUJĘ wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 
13.000,00 PLN brutto / 1 miesiąc * 11 miesięcy = 143.000,00 PLN brutto 
(słownie złotych brutto: sto czterdzieści trzy tysiące złotych 00/100), 
zgodnie z zapytaniem ofertowym. 

ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ do wykonania zamówienia w terminie określonym w ust. 2 zapytania 
ofertowego. 

OŚWIADCZAM, że do realizacji przedmiotu zamówienia skieruję zespół obsługi prawnej 
w składzie: 
Adwokat / Radca Prawny/Aplikant 
- M A C I E J SIKORSKI. 
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Nowe Miasto Lubawskie, dnia 12 grudnia 2018 r. 

OR.033.82.20I8 

REFERENCJE 

Radca prawny Maciej Sikorski, wpisany na listę radców prawnych OIRP w Olsztynie pod 

numerem Ol - 822, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Racy Prawnego 

Maciej Sikorski, ul. Mrongowiusza 6a/l6, 10-537 Olsztyn prowadzi obsługę prawną Powiatu 

Nowomiejskiego z siedzibą przy ul. Rynek 1, od marca 2004 r. do chwili obecnej t.j. 

do 12 grudnia 2018 r. 

Mając na uwadze przebieg dotychczasowej współpracy wysoko oceniamy profesjonalizm i 

wiedzę radcy prawnego Macieja Sikorskiego, jak również jego dyspozycyjność oraz 

zaangażowanie w realizację zadań jednostki. 

Zakres usług obejmuje prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej, w tym w 

szczególności: porady prawne oraz sporządzanie opinii z zakresu prawa gospodarczego, 

prawa cywilnego, prawa pracy, prawa spółek handlowych, ochrony środowiska oraz prawa 

podatkowego, a także reprezentowania jednostki w sprawach sądowych i pozasądowych oraz 

w postępowaniach administracyjnych. 

Radca prawny Maciej Sikorski posiada również doświadczenie w przygotowywaniu i 

przeprowadzaniu weryfikacji dokumentacji przetargowej dla naszej jednostki pod kątem 

zgodności z Ustawą z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1986 ze zm.). 

Możemy jednocześnie wskazać, iż radca prawny Maciej Sikorski wykazuje się 

rzetelnością i profesjonalizmem w wykonywanej na naszą rzecz pracy, co powoduje, iż 

rekomendacja Kancelarii Radcy Prawnego Macieja Sikorskiego jako kompetentnego i 

odpowiedzialnego partnera do współpracy jest w pełni uzasadniona. 



Nidzica, dnia 8 grudnia 2017 r. 
M I E J S K I O Ś R O D E K 

P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J 
13-100 Nidzica, u l . Kolejowa 5 
l«l./fax 089-625-29-! 4, 625-81-53 

REFERENCJE 

iviiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy potwierdza, że współpracuje w 

zakresie kompleksowej obsługi prawnej z radcą prawnym Maciejem Sikorskim, wpisanym na 

listę radców prawnych OIRP w Olsztynie pod numerem 01-822, prowadzącym działalność 

gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Sikorski, ul. Mrongowiusza 

6A/16, 10-537 Olsztyn od dnia 1 stycznia 2007 r. do chwili obecnej. 

Mając na uwadze przebieg dotychczasowej współpracy wysoko oceniamy 

profesjonalizm i wiedzę radcy prawnego Macieja Sikorskiego jak również jego 

zaangażowanie, rzetelność, len 11 ino w ość oraz dyspozycyjność. 

Kancelaria wspiera podejmowane przez nas działania od strony prawnej świadcząc 

kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa regulującego działalność samorządu 

gminnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa cywilnego, prawa pracy, prawa 

zamówień publicznych, przyznawania świadczeń z zakresu pomocy spoieeznej, dodatków 

mieszkaniowych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, a także reprezentuje MOPS 

w sprawach pozasądowych oraz udziela pomocy prawnej w prowadzeniu postępowań 

administracyjnych i egzekucyjnych. 

Pragniemy poinformować, że zadania powierzane Kancelarii wykonywane są 

terminowo i z największą starannością. Doceniamy profesjonalizm i dbałość o dostosowanie 

porad prawnych i usług do potrzeb działalności MOPS-u. Bardzo wysoko cenimy zwłaszcza 

przygotowanie merytoryczne, doświadczenie zawodowe, a także stopień zaangażowania i 

profesjonalne podejście do zadań radcy prawnego Macieja Sikorskiego. 

Przebieg dotychczasowej współpracy pozwala nam z pełnym przekonaniem udzielić 

Kancelarii rekomendacji i polecić jako rzetelnego i kompetentnego partnera w rozwiązywaniu 

trudnych problemów prawnych. f 

/.«*:<, Prawny - AtorJ** Sikorski 



V 

7AKZAD DROG. ZIELENI I TRANSPORTU 

Olsztyn, dnia 12 grudnia 2018 r. 

L I S T R E F E R E N C Y J Y 

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, ul. Knosały 3/5 B - jednostka 

budżetowa Gminy Olsztyn - informuje zainteresowanych, iż radca prawny Maciej Sikorski 

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Maciej 

Sikorski, ul. Mrongowiusza 6A/16, 10 - 537 Olsztyn z powodzeniem prowadzi kompleksową 

obsługę prawną naszej jednostki od dnia 02 stycznia 2014 r. do chwili obecnej. 

Wcześniej jednostka funkcjonowała pod nazwą Zarząd Komunikacji Miejskiej w Olsztynie, 

gdzie Kancelaria Radcy Prawnego Macieja Sikorskiego, także świadczyła kompleksową 

obsługę prawną od 01.04.2011 r. do 31.12.2013 r. 

Mając na uwadze przebieg dotychczasowej współpracy wysoko oceniamy 

profesjonalizm i wiedzę radcy prawnego Macieja Sikorskiego, jak również jego 

dyspozycyjność, terminowość oraz zaangażowanie w realizację zadań jednostki. 

Zakres usług obejmuje prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej, w tym w 

szczególności: porady prawne oraz sporządzanie opinii z zakresu prawa gospodarczego, 

prawa cywilnego, prawa pracy, prawa spółek handlowych, ochrony środowiska oraz prawa 

podatkowego, a także reprezentowania jednostki w sprawach sądowych i pozasądowych oraz 

w postępowaniach administracyjnych. 

Radca prawny Maciej Sikorski posiada również doświadczenie w przygotowywaniu i 

przeprowadzaniu weryfikacji dokumentacji przetargowej dla naszej jednostki pod kątem 

zgodności z Ustawą z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1986 ze zm.). 

Możemy jednocześnie wskazać, iż radca prawny Maciej Sikorski wykazuje się 

rzetelnością i profesjonalizmem w wykonywanej na naszą rzecz pracy, co powoduje, iż 

rekomendacja Kancelarii Radcy Prawnego Macieja Sikorskiego jako kompetentnego i 

odpowiedzialnego partnera do współpracy jest w pełni uzasadniona. n 

y. 2013 



ICctfZ\ n. dnia 8 marca 2017 r 

R E F E R E N C J E 

Radca prawny Maciej Sikorski, wpisany na listę radców prawnych OIRP w Olsztynie pod 

numerem Ol - 822. prowadzący d/ialalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Rade> Prawnego 

Maciej Sikorski, ul. Mrongowius/a 6a/l6. 10-537 Ols/tyn pro w ad/i kompleksową obsługa prawna 

Cimin> Miejskiej Kętrzyn / siedzibą prz> ul. Wojska Polskiego I I u Kętrzynie od dnia 01.02.2011 r. 

do chwili obecnej tj. 08.03.2017 r. 

Na podstawie dotychczasowej współpracy wysoko oceniamy profesjonalizm radcy prawnego 

Macieja Sikorskiego, jego doświadczenie, zaangażowanie, rzetelność, terminowość ora/ 

dyspozycyjność. 

Zakres usług obejmuje prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej, w tym w szczególności 

porady prawne oraz sporządzanie opinii / zakresu prawa gospodarczego, prawa c>wilnego. prawa 

oświatowego, prawa pracy, prawa spółek handlowych, ochrony środowiska oraz prawa podatkowego. 

I także reprezentowania nas/ej jednostki w sprawach sądowych i pozasądowych ora/ 

w postępowaniach administracyjnych. 

Radca prawny Maciej Sikorski posiada również doświadczenie w przygotowywaniu i 

przeprowadzaniu weryfikacji dokumentacji przetargowej dla naszej jednostki pod kątem zgodności / 

Ustawą z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ([)/. U.Z2013 r.. poz. 2164 ze zm.). 

Usługi świadczone przez Kancelarię Radcy Prawnego Macieja Sikorskiego są wysokiej jakości 

i spotkały sic z naszej strony / pełna aprobatą. Radca Prawny Maciej Sikorski wykazuje sic 

rzetelnością i profesjonalizmem w wykonywanej na naszą rzecz pracy co powoduje, iż rekomendacja 

jest całkowicie uzasadniona. 



w a r t a 

CERTYFIKAT 
POTWIERDZENIE ZAWARCIA OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA 

ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH 
ORAZ UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO 

do polisy nr RRX 00000005 oraz RRX 00000006 

PZU SA oraz TUiR WARTA S.A. niniejszym potwierdzają, iż na podstawie Umowy 
Generalnej z dnia 17.10.2013 r. o zasadach i warunkach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

radców prawnych w związku z wykonywaniem przez nich zawodu radcy prawnego ze zmianami 
wprowadzonymi Aneksem nr 1 z dnia 29 grudnia 2015 r., zawartej przez 

Krajową Izbę Radców Prawnych w Warszawie 
00-540 Warszawa, Aleje Ujazdowskie 41 lok. 2 

niżej wymieniony radca prawny 

Maciej Sikorski 

ul. Bajkowa 1/10 

10-693 Olsztyn 

nr wpisu OL-822 w OIRP Olsztyn 

w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 

jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej radców prawnych 
na sumę 100 000 EUR (słownie sto tysięcy euro), 

co stanowi 417 C10 zł"), 

jest objęty dodatkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej radców prawnych 
na sumę 250 000 EUR (słownie dwieście pięćdziesiąt tysięcy euro), 

co stanowi 1 042 525 zł"). 

' Sumy ubezpieczenia przeUczane &t * g tabel NBP nr 001/A/NBPy2018 t dna 02 01.20181„ gdzie 1 EURM.1701 A Mnvpa? potwicrdww zostało wystawione pner 
Powszechny Zakład Ubezs*c/en Spotka Akcyjna z siedziba, w W m i M e przy al. Jana Pawie U 24. wpisane do rejestru ot wtaetnoredw prowadzonego przez Sad Rejonowy 

dU m S L Waruawy, XII Wydaal Gospodaroy Krajowego Rejestru Sejtowego pod numerem KRS 0000009631. HtP 526-025 10 49. o kaptale zakładowym w wysokości 
86 352 300 tł wpłaconym w catoso. onu Towarzystwo Ubezpwczeń i Reasekuracji Warta Spółka Akcyjna t siedzib*, w Warszawie przy ul. Chrmttnej 85/67. wpruru 

do refestiu przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m U Warszawy, XII Wydział GospodarŁ/y Kratowego Rejestru S^dowi-fln pod numerem 
KRS 0000016432, NIP 521 04-204)47, o hsoftale zakładowym w wrtoktscl 187 936 580 zł opłaconym w całości 

Ubezpieczenia radców prawnych są obsługiwane prze* lExpertpl SA www.lexpert.pJ 

e r t 
r a n c e 

• . .wuNUSC20f tYC*rUEM 

SdtKd Prawny - Mecity Sltarsti 
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http://www.lexpert.pJ


Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 
Rzeczypospolitej Polskiej [www.firma.gov.pl] 

Dane podstawowe 
Imię 
Nazwisko 
Numer NIP 
Numer REGON 
Firma przedsiębiorcy 

Dane kontaktowe 
Adres poczty elektronicznej 
Adres strony internetowej 
Numer telefonu 
Numer faksu 

Dane adresowe _ _ _ _ _ _ 
Stale miejsce wykonywania działalności 
gospodarczej 

Dodatkowe stałe miejsca wykonywania 
działalności gospodarczej 
Adres do doręczeń 

Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw 

Dane dodatkowe 
Data rozpoczęcia wykonywania działalności 
gospodarczej 
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej 
działalności 
Data wznowienia wykonywania indywidualnej 
działalności 
Data zaprzestania wykonywania działalności 
gospodarczej 
Data wykreślenia wpisu z rejestru 
Przeważająca działalność gospodarcza (kod 
PKD) 
Wykonywana działalność gospodarcza (kody 
PKD) 
Małżeńska wspólność majątkowa 
Status indywidualnej działalności 
gospodarczej 

MACIEJ 
SIKORSKI 
7391186508 
519506798 

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO MACIEJ SIKORSKI 

sikorski.kancelaria@wp.pl 

M I M s l I HSt WU 
l ' H / 1 flMl.HIOlłl / O M I 
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woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE, pow. Olsztyn, gm. Olsztyn, miejsc. 
Olsztyn, ul. Krzysztofa C. Mrongowiusza, nr 6A, lok. 16,10-537, poczta 
Olsztyn 

woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE, pow. Olsztyn, gm. Olsztyn, miejsc. 
Olsztyn, ul. Krzysztofa C. Mrongowiusza, nr 6A, lok. 16, 10-537, poczta 
Olsztyn 
Polska 

• • 
C E I D G 

2003-02-11 

69.10.Z Działalność prawnicza 

69.10.Z 

Aktywny 

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca 
brak wpisów 

Łifcazy  
brak wpisów 

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego 
brak wpisów 

Zarządca sukcesyjny 
brak wpisów 

Wp/s w CEIDG jest wolny od wszelkich opłat na rzecz Skarbu Państwa. 

Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres wpisano do CEIDG. pod rygorem wykreślenia z CEIDG. 

Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać zmian wpisu w terminach, określonych wart. 15 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji I Infomiacji o Działalności Gospodarczej 
i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy pod rygorem wykreślenia z CEIDG. 

Osoba fizyczna wpisana do CEIDG może ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały 
obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgloszeniem danych podlegających wpisowi do CEIDG w ustawowym tenrtlnia albo nlezghszenlem zmian danych 
objętych wptsem. 

Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi 
pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG. 
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