POLSKA AGENCJA ROZWOJU
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NUMER REJESTRU AGENCJI ZATRUDNIENIA: 9100

Poznaj nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych!
Szanowni Państwo, w związku z uchwaleniem przez Sejm RP w dniu 13 maja 2016 ustawy o
zmianie ustawy prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw przenoszących do
prawodawstwa krajowego zapisy Dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE
Polska Agencja Rozwoju zaprasza osoby zajmujące się przygotowaniem i przeprowadzaniem
postępowań w sprawie zamówień publicznych na szkolenie:
„Praktyczne zastosowanie przepisów Prawa zamówień publicznych
implementujących Dyrektywy 2014/24/UE i 2014/25/UE w Polsce”
które odbędzie się:
we WROCŁAWIU w dniu 27 czerwca 2016 r. w sali szkoleniowej Wyższej Szkoły
Bankowej przy ul. Łąkowej 8 http://www.wsb.pl/wroclaw/kontakt
Celem ogólnym szkolenia jest przygotowanie Uczestniczek i Uczestników do
przygotowywania i przeprowadzania postępowań w sprawie zamówień publicznych w sposób
zgodny ze znowelizowanymi przepisami.
Celami szczegółowymi są:
 Zdobycie wiedzy o wszystkich zmianach jakie wprowadza znowelizowana ustawa Pzp;
 Nabycie umiejętności prawidłowego i zgodnego z nowymi przepisami prawa przygotowywanie
i przeprowadzanie postepowań oraz modyfikację zawartych umów;
 Zbudowanie postawy osoby potrafiącej samodzielnie zastosować w praktyce nowe przepisy.
Zajęcia będą w całości poświęcone implementacji nowych przepisów w praktykę udzielania
zamówień i będą miały charakter interaktywnej dyskusji opartej o przykłady.
Nabycie kompetencji zostanie potwierdzone Certyfikatem.
Zajęcia poprowadzi Kamil Zbroja – doświadczony, wieloletni trener, mentor i coach zajmujący
się praktyką zamówień publicznych od 2004 roku posiadający oprócz gruntownego przygotowania i
wiedzy teoretycznej wieloletnie doświadczenie w udzielaniu zamówień klasycznych i sektorowych, a także
w prowadzeniu szkoleń i warsztatów metodami interaktywnymi. Ukończone akademie, kursy i szkolenia
trenerskie w połączeniu z wieloletnią praktyką oraz temperamentem sprawiają, że prowadzone zajęcia
nigdy nie są nudne.
Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu to 290,00 PLN
– płatne przelewem po zakończeniu szkolenia – prosimy nie dokonywać płatności przed
otrzymaniem faktur, które zostaną przekazane Uczestnikom podczas zajęć.
W przypadku chęci skierowania większej ilości osób niż 2 prosimy o kontakt w celu
uzyskania rabatu.
Zgłoszenie należy przesyłać faksem na numer: 58 620 80 57 lub pocztą elektroniczną
na adres: szkolenia@par.net.pl
Więcej informacji na temat szkolenia pod nr tel.: 607 77 12 73
Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!
Serdecznie zapraszamy!
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PROGRAM SZKOLENIA
Praktyczne zastosowanie przepisów Prawa zamówień publicznych
implementujących Dyrektywy 2014/24/UE i 2014/25/UE w Polsce
Trener: Kamil Zbroja
Dzień I
Godzina

9.00 – 10.30

10.30 – 10.45

Temat
Wprowadzenie w tematykę szkolenia:

Zmiany w przepisach - wprowadzenie

Nowe definicje: cykl życia, dostawy, oznakowanie, elektroniczne środki
komunikacji, katalog elektroniczny, najkorzystniejsza oferta, koszt.

Zasada proporcjonalności i przejrzystości.

Obowiązek sporządzania planu zamówień publicznych niezwłocznie po
zatwierdzeniu planu finansowego i jego publikacji na stronach internetowych.

Komunikacja elektroniczna: format plików elektronicznych, sprzęt, warunki
techniczne.

Elektroniczne podpisywanie dokumentów.

Przesłanki odstąpienia od elektronicznej komunikacji.

Łączenie, a następnie dzielenie zamówień.
Przerwa na kawę
Przygotowanie postępowania:
Dostawy,
usługi
i
roboty
budowlane
dostępne
dla
osób
z
niepełnosprawnościami.

Wymagania dotyczące zatrudnienia pracowników na podstawie umów o
pracę.

Uprawnienia zamawiającego do przeprowadzania kontroli u wykonawców.

Niedyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia.

Zespół do nadzoru nad realizacją robót budowlanych i usług.
Przerwa na lunch


10.45 – 12.15

12.15 – 12.45

Warunki udziału w postepowaniu jako minimalne poziomy zdolności.
Obligatoryjne oraz fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawców z
postępowania.

Podwykonawcy oraz podmioty udostępniające swoje zasoby.

Pozacenowe kryteria oceny ofert.

Możliwość nie stosowania kryterium ceny.

Kryteria dotyczące właściwości wykonawcy.
Przerwa na kawę



12.45 – 14.15

14.15 – 14.30






14.30 – 16.00








16.00 -

Polska Agencja Rozwoju

Przeprowadzenie postępowania:
Partnerstwo innowacyjne.
Nowe przesłanki zastosowania trybu wolnej ręki.
Zamówienia in house
Badanie ofert.
Nowe przesłanki zatrzymania wadium.
Cena rażąco niska.
Zmiany i rozwiązanie umów.
Zwiększenie zakresu rzeczowego i finansowego umowy w trakcie realizacji
zamówienia.
Nowe uprawnienia w zakresie odwołań do KIO
JEDZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
Podsumowanie i rozdanie Certyfikatów
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE
1. DANE DOTYCZĄCE SZKOLENIA
Nazwa szkolenia lub
kursu:
Cena jednostkowa w
PLN:

Praktyczne zastosowanie przepisów Prawa zamówień publicznych
implementujących Dyrektywy 2014/24/UE i 2014/25/UE w Polsce

290,00

Termin:

WROCŁAW 27 czerwca 2016

2. DANE DOTYCZĄCE PŁATNIKA
Nazwa instytucji/
Imię i nazwisko

Adres:
(ulica, miasto, kod
pocztowy)
NIP:

Telefon:

Fax:

Email:

Telefon do księgowości:
3. DANE DOTYCZĄCE UCZESTNIKÓW SZKOLENIA
Uczestnik 1

Uczestnik 2

Imię i Nazwisko
Telefon kontaktowy
Adres email
4. WARUNKI PŁATNOŚCI I REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1.
2.
3.
4.

Potwierdzenie uczestnictwa Klienta w szkoleniu jest równoznaczne z przyjęciem zobowiązania płatności.
W przypadku powiadomienia o nieobecności Uczestnika na mniej niż 3 dni kalendarzowe przed rozpoczęciem
zajęć - obciążamy Zleceniodawcę opłatą w wysokości 50% ceny.
Płatność: przelewem po zakończeniu szkolenia - (faktury przekazywane są Uczestnikom kursu/szkolenia
podczas zajęć).
Zapoznaliśmy się z powyższymi warunkami realizacji zamówienia i płatności oraz akceptujemy je.

Formularz należy przesłać faksem na numer: 58 620 80 57
lub pocztą elektroniczną: szkolenia@par.net.pl

Imię i Nazwisko osoby
upoważnionej:
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Podpis i
pieczęć:
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