
 
 

 
 

OFERTA/KARTA SZKOLENIOWA 
ORGANIZATOR Biuro Ekspertyz i Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. 

ul. Kokosowa 15/2, 65-064 Zielona Góra 
Biuro: ul. Kościelna 2(III piętro)  
65-001 Zielona Góra  
tel: 511 458 110; 504 101 232 
e-mail:  projekty@berg.zgora.pl  
 
Biuro Ekspertyz i Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.  świadczy usługi szkoleniowe 
i doradczo - konsultingowe w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł 
finansowania na wszelkiego rodzaju inwestycje realizowane przez jednostki 
publiczne oraz podmioty prywatne. 
 
Więcej o nas na stronie www.berg.zgora.pl  

OSOBA DS. 
ORGANIZACJI 

SZKOLENIA 

Agnieszka Popławska 
e-mail: projekty@berg.zgora.pl,  
tel.: 511 458 110 

TEMAT ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - WYBRANE ASPEKTY PRAWNE DLA 
UCZESTNICZĄCYCH W POSTĘPOWANIACH 

TERMIN I MIEJSCE 
SZKOLENIA 

21.05.2018 r. – 22.05.2018 r.  
Sala szkoleniowa  – Rubkon, ul. Sulechowska 1, 65-001 Zielona Góra 

TYP SZKOLENIA Otwarte 
 

PROFIL 
UCZESTNIKÓW 

Przedsiębiorcy MMSP, Kadra Zarządzająca, Pracownicy zajmujący się 
zamówieniami publicznymi – 12 osób o podstawowym poziomie wiedzy 
z zakresu zamówień publicznych. 

CELE SZKOLENIA Rozszerzenie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie Ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych z uwzględnieniem aspektów udziału  
w postępowaniu 

CELE 
SZCZEGÓŁOWE 

70% Uczestników szkolenia utrwali i usystematyzuje podstawową wiedzę  
z zakresu PZP 
70% Uczestników szkolenia będzie potrafiło przygotować ofertę  
w odpowiedzi na ogłoszenie postępowania 
70% Uczestników szkolenia zwiększy zdolności do poszukiwania informacji 
o zamówieniach publicznych 

CZAS TRWANIA Szkolenie trwa 2 dni (16 godzin szkoleniowych) 
MODUŁ I  - TEORETYCZNY - I dzień szkolenia - 8 godzin szkoleniowych  
MODUŁ II  - PRAKTYCZNY - II dzień szkolenia - 8 godzin szkoleniowych 

METODY PRACY Wykład, przykłady z praktyki, dyskusja moderowana, studium przypadku, 
ćwiczenia indywidualne i grupowe, prezentacja wyników 

REJESTRACJA 
UCZESTNIKÓW 

08.30 - 09.00  

PROGRAM 
09.00-16.15 

MODUŁ I – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – ZAJĘCIA 
TEORETYCZNE 

09.00 – 10.45 1. Powitanie i sprawy organizacyjne 

 2. Przepisy regulujące udzielanie zamówień publicznych w Polsce (ustawa 
Prawo zamówień publicznych) 

3. Rozporządzenia do Ustawy Prawo zamówień publicznych 

4. Zasady regulujące system zamówień publicznych i ich konsekwencje dla 
wykonawców 
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5. Pozyskiwanie informacji o zamówieniach publicznych w kontekście 
wykonawcy, w tym komunikacja z zamawiającym 

10.45 – 11.00 Przerwa kawowa 

11.00 – 12.30 6. Uczestnictwo wykonawcy w postępowaniu w zależności od trybu 
udzielania zamówień 

12.30 – 13.00 Przerwa obiadowa 

13.00- 14.30 7. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ);  
     a) opis przedmiotu zamówienia, 
     b) warunki udziału w postępowaniu, 
     c) kryteria oceny ofert - cenowe i merytoryczne -potwierdzanie spełniania 
wymagań i uzyskiwanie pkt. w kryt. oceny ofert, 
     d) wzór umowy, 
     e) możliwości wyjaśniania i zmiany treści SIWZ; 

14.30 - 14.45 Przerwa kawowa 

14.45 – 16.15 8. Spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu; 

16.15 Zakończenie I dnia szkolenia  

09.00 - 16.15 MODUŁ II – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – ZAJĘCIA 
PRAKTYCZNE 

09.00-10.45 1. Przygotowanie oferty; zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa, złożenie 
wadium i jak unikać błędów, 

10.45-11.00 Przerwa kawowa 

11.00-12.30 2. Proces oceny ofert;  

3. Umowy w sprawie zamówienia publicznego;  
     a) obowiązki wykonawcy związane z zawarciem umowy,  
     b) zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia; 
     c) waloryzacja wynagrodzeń w umowach o ZP 

12.30-13.00 Przerwa obiadowa 

13.00-14.00 4. Środki odwoławcze i terminy;  

5. Newralgiczne obszary w sporach przed KIO: OPZ, warunki udziału w 
postępowaniu, kryt. oceny ofert; 

14.00-14.15 Przerwa kawowa 

14.15-16.15 6. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia;  
     a) obowiązki Zamawiającego,  
     b) obowiązki Wykonawcy; 

7. Zasady złożenia oferty w wersji elektronicznej; 

8. Nowe obowiązki wykonawcy wobec implementowanych dyrektyw 
(klasycznej 2014/24/UE oraz sektorowej 2014/25/UE); 

16.15 Zakończenie II dnia szkolenia 

  

INFORMACJA O 
PROWADZĄCYM 

Radca prawny – Marcin Wujaszek.  
1996-2002  absolwent prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
W 2009 r. egzamin radcowski (przynależność do OIRP w Zielonej Górze – nr ZG-ZG-
594) Od 2013 r. prowadzi własną kancelarię prawną. Specjalizuje się m.in. w prawie 
zamówień publicznych i prawie administracyjnym. Posiada 15 letnie doświadczenie 
jako wykładowca i trener. Autor licznych publikacji prasowych z zakresu prawa. 
Autor materiałów szkoleniowych. 

 


