Nowa ustawa Prawo zamówień
publicznych – przygotowanie do
respektowania przepisów. Przejrzysta
analiza nowych rozwiązań oraz zmian.
Szkolenie dwudniowe.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2020/01/19/8282/517714

Cena netto

1 190,00 zł

Cena brutto

1 463,70 zł

Cena netto za godzinę

74,38 zł

Cena brutto za
godzinę

91,48

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

16

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-10-05

Termin zakończenia
usługi

2020-10-06

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2020-01-19

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-09-28

Maksymalna liczba uczestników

15

Kategoria główna KU

Prawo i administracja

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji
SEMPER Magdalena Wolniewicz-Kesaria

Osoba do kontaktu

Joanna Zasuwa

E-mail

info@szkoleniasemper.pl

Telefon

577-177-547

Cel usługi
Cel edukacyjny
Wiedza: - Uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu prawa zamówień publicznych Umiejętności: - Dzięki
dyskusjom na forum grupy oraz ćwiczeniom, studiom przypadków, scenkom rodzajowym uczestnik
nauczy się odpowiednio reagować w różnych sytuacjach związanych z wykonywanym zawodem nauczy się unikać najczęściej popełnianych błędów Kompetencje społeczne : - uczestnik nauczy się
identyfikować własny styl uczenia się i wybierać sposoby dalszego kształcenia, akceptować
różnorodność postaw i opinii w kontaktach interpersonalnych - uczestnik zdobędzie umiejętność
samokształcenia się, zrozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz nauczy się prawidłowo
identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
PROGRAM SZKOLENIA BĘDZIE ODPOWIEDNIO ZAKTUALIZOWANY I REALIZOWANY ZGODNIE
Z OBOWIĄZUJĄCYM W DNIU SZKOLENIA STANEM PRAWNYM.
Dzień 1
Wprowadzenie nowej ustawy
1. Cel i kierunek zmian nowej ustawy Pzp.
2. Nowa systematyka projektu ustawy – dookreślenie postulatu w zakresie sposobu dokonywania
wydatków publicznych
3. Nowe definicje - zmiany określeń podstawowych pojęć, doprecyzowania
4. Realizacja zamówień publicznych o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych kwota 30 000 euro
5. Wyłączenia z reżimu Pzp.
Przygotowanie postępowania

6. Wstępne konsultacje rynkowe
7. Czynności poprzedzająca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – w tym analiza
potrzeb i wymagań
8. Wyodrębnienie i uproszczenie procedury udzielania zamówień poniżej progów unijnych
Zmiany przepisów dotyczących poszczególnych trybów
9. Zmiany w zakresie procedur dwustopniowych i uelastycznienie trybów negocjacyjnych
10. Odformalizowanie trybu zamówienia z wolnej ręki.
Realizacja postępowania – czynności
11. Ogłoszenia i inne dokumenty zamówienia
12. Zmiany w katalogu obligatoryjnych i fakultatywnych przesłanek wykluczenia
13. Zmiany w zakresie polegania na zasobach podmiotów trzecich i podwykonawstwa
14. Reguły w zakresie składania podmiotowych środków dowodowych.
15. Zamiany w procedurze odwróconej
16. Zmiany w przepisach dotyczących kryteriów oceny ofert
17. Terminy związania ofertą – zmiany i doprecyzowanie przepisów
18. Nowe zasady wnoszenia wadium
19. Unieważnienie postępowania -zmiany
20. Nowe zasady komunikowania wykonawców po dokonaniu czynności oceny czy odpowiednio
podjęciu decyzji przez zamawiającego
21. Nowe czynności poprzedzające zawarcie umowy
Dzień 2
Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej monitorowanie
22. Zmiany w przepisach dotyczących umowy:
-Zakres obligatoryjnych zapisów w umowie
-Zakazy w zakresie rażąco nieproporcjonalnego kształtowania niektórych postanowień umowy.
-Określenie klauzul niedozwolonych w umowie w sprawie zamówienia publicznego.
-Ugoda i pozostałe zmiany w zakresie umów.
23. Raport z realizacji zamówienia
Usługi społeczne i procedury szczególne
24. Zmiany dotyczące zamówień na usługi społeczne
25. Procedury szczególne – konkurs i zmiany przepisów
Środki ochrony prawnej i kontrola zamówień publicznych
26. Zmiany i nowości w zakresie rozpoznawania odwołań przez KIO
27. Wprowadzenie mechanizmów służących ujednoliceniu orzecznictwa dotyczącego zamówień
publicznych
28. Skarga na orzeczenie KIO – zmiany
29. Wprowadzenie przepisów dotyczących systemu i zasad kontroli udzielania zamówień publicznych
30. Wprowadzenie do ustawy regulacji dotyczących postępowania koncyliacyjnego w przypadku sporów
powstałych w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego o dużej wartości.
Dobre praktyki i rola Prezesa UZP
31. Wzmocnienie roli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w przygotowywaniu i propagowaniu
dobrych praktyk i wzorców dokumentów, które będą stanowiły wsparcie dla zamawiających
Przepisy wprowadzające nową ustawę Pzp.
32. Syntetyczny przegląd najistotniejszych zmian przepisów w innych ustawach, będących
konsekwencją wprowadzenia nowej ustawy Pzp.
PODSUMOWANIE – OCENA ZMIAN
33. Dyskusja na podsumowanie szkolenia.
34. Praktyczne wnioski w zakresie przygotowania się do stosowania nowych przepisów.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia

Wiedza:
- Uczestnik posiada wiedzę z zakresu prawa zamówień publicznych
Umiejętności:
- Dzięki dyskusjom na forum grupy oraz ćwiczeniom, studiom przypadków, scenkom rodzajowym
uczestnik potrafi odpowiednio reagować w różnych sytuacjach związanych z wykonywanym zawodem
- potrafi unikać najczęściej popełnianych błędów
Kompetencje społeczne :
- uczestnik umie identyﬁkować własny styl uczenia się i wybierać sposoby dalszego kształcenia,
akceptować różnorodność postaw i opinii w kontaktach interpersonalnych
- uczestnik posiada umiejętność samokształcenia się, rozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej
oraz potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

Grupa docelowa
-pracownicy wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji
rządowej;
-specjaliści ds. zamówień publicznych zatrudnieni w jednostkach służby zdrowia, szkolnictwie, służbach
mundurowych, wymiarze sprawiedliwości, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy i innych
jednostkach podlegających reżimowi pzp;
-specjaliści ds. ofertowania w ﬁrmach uczestniczących w postępowaniach opartych o prawo zamówień
publicznych po stronie Wykonawcy;
-wszystkie osoby pragnące zdobyć wiedzę na temat nowej ustawy Pzp, w tym audytorzy i pracownicy do
spraw kontroli zamówień.

Opis warunków uczestnictwa
Zgłoszenia można dokonywać poprzez portal BUR
Inwestycja:
1190.00zł netto (+23% VAT)
Dla jednostek budżetowych ﬁnansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w
całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i
kolacją: 1550 zł netto (+23% Vat)

Materiały dydaktyczne
Cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,

-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe
wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie
kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

Harmonogram
Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Harmonogram zgodny z dniem I z
ramowego programu usługi

2020-10-05

10:00

18:00

8:00

2

Harmonogram zgodny z dniem II z
ramowego programu usługi

2020-10-06

09:00

17:00

8:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Małgorzata Niemiec

Obszar specjalizacji

Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i
Konferencji SEMPER w zakresie prawa zamówień
publicznych.

Doświadczenie zawodowe

Ekspert zamówień publicznych oraz zarządzania
projektami finansowanymi, w tym inwestycyjnymi
ze środków UE. Arbiter z listy Prezesa Urzędu
Zamówień Publicznych w latach 2004 - 2007, od
2007 roku reprezentuje strony jako pełnomocnik
strony przed Krajową Izbą Odwoławczą. Kieruje
zaprogramowanymi przez siebie studiami
podyplomowymi o tematyce zamówień
publicznych w Instytucie Ekonomicznym
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w
Nowym Sączu. Posiada Certyfikat
Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego II
stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej
oraz Certyfikat doradcy i szkoleniowca – projekt
KIGNET podsieć KIGNET LEX, Członek
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów
Zamówień Publicznych. Współpracuje w zakresie
audytu i kontroli oraz zamówień publicznych z
licznymi jednostkami sektora finansów
publicznych. Organizator wielu przetargów
publicznych zróżnicowanych wartościowo i
przedmiotowo, w tym inwestycyjnych oraz
finansowanych ze środków UE.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Szkoleniowiec/doradca/praktyk/ z
doświadczeniem w zakresie kontroli, audytu w
jednostkach samorządu terytorialnego, w tym
audytu finansowego oraz legalności działania.

Wykształcenie

Lokalizacja usługi
Adres:
Powstańców Warszawskich 45
80-165 Gdańsk, woj. pomorskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Najczęściej szkolenia w Gdańsku odbywają
się w Hotelu Amber***. W szczególnych
przypadkach Organizator zastrzega sobie
prawo do zmiany hotelu, w którym
odbędzie się szkolenie, na hotel o takim
samym lub wyższym standardzie i nie
stanowi to zmiany warunków umowy.
Wszelkie
szczegóły
organizacyjne
przekazujemy Uczestnikom na 7 dni przed
terminem szkolenia.

Warunki logistyczne:
Klimatyzacja,Udogodnienia dla
niepełnosprawnościami,Wi-fi
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z

