Specyfikacja warunków zamówienia na rok 2021 w
zamówieniach klasycznych - praktycznie

11.12.2020 r. szkolenie online

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

1. Możesz wziąć udział w szkoleniu

z każdego miejsca na świecie!
Szkolenie odbywa się na żywomasz stały kontakt z trenerem!

2. Większy wybór terminów! Dostęp do materiałów online!
3. Miesięczne bezpłatne konsultacje po szkoleniu- online!
4. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia!

SZKOLENIE POPROWADZI:
Piotr Sperczyński – jeden z najbardziej cenionych specjalistów i trenerów w zakresie zamówień publicznych w
Polsce, zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1994 roku – doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów podlegających systemowi zamówień publicznych. Trener zamówień publicznych wpisany w
roku 1994 na listę Prezesa UZP w zakresie: dostaw, usług, usług informatycznych oraz robót budowlanych. Autor
licznych publikacji i artykułów. W latach 1995-2006 wpisany na listę arbitrów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wiedza praktyczna sprawdza się przy konsultacjach w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań, weryfikacji ogłoszeń o zamówieniu i treści specyfikacji czy budowaniu rozwiązań organizacyjnych, lub w prowadzeniu
szkoleń na terenie całego kraju. W chwili obecnej jest to osoba posiadająca cenny zbiór doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań, z których warto skorzystać. Praktyk w trzech płaszczyznach: zamawiający, wykonawca i kontrola
zamówień. Każdego roku w jego szkoleniach bierze udział kilka tysięcy osób (średnio w roku ok. 120 szkoleń
jedno/dwu lub trzydniowych), a częste konsultacje i doradztwo (także telefonicznie) jest prowadzone od 26 lat.
W rankingach popularności osób prowadzących szkolenia niezmiennie zajmuje czołowe pozycje

PARAMETRY SZKOLENIA:
Czas trwania
zajęć

1 dzień (8:30 – 14:30)

Adresaci
szkolenia

Kierownicy Działów Zamówień Publicznych, Kierownicy Jednostek, Członkowie Komisji Przetargowych, Pracownicy Działów
Zamówień Publicznych, osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy i umiejętności praktycznych z zamówień publicznych

Miejsce
szkolenia

Szkolenie online

Metodologia
szkolenia

Szkolenie prowadzone jest metodą interaktywną w formie online. Uczestnicy będą mogli aktywnie uczestniczyć w zajęciach,
zadawać pytania, zgłaszać propozycje tematów do omówienia.

Materiały
szkoleniowe

Po zamknięciu formalnym grupy materiały szkoleniowe będą rozsyłane elektronicznie na podane w karcie zgłoszenia adresy
e-mail. Format materiału plik pdf.
Cena za szkolenie: 295,00 zł (VAT ZW + oświadczenie lub + 23% podatku VAT) Warunek skorzystania ze zwolnienia z
VAT /art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku VAT: szkolenie jest dla uczestnika usługą kształcenia
zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych. Jednostki
upoważnione do skorzystania ze zwolnienia z VAT, będą proszone o wystawienie oświadczenia, na podstawie którego
będzie dokonywane fakturowanie usługi. Brak oświadczenia będzie skutkował naliczeniem podatku w stawce obowiązującej
tj. 23%. Płatność wymagana jest przed szkoleniem. Tylko w uzasadnionych przypadkach, po akceptacji ze strony
Organizatora, będzie możliwość płatności po szkoleniu!

Warunki
finansowe

Termin zgłoszeń

Warunki
zgłoszeń

Zgłoszenia uczestników przyjmowane są do dnia 30.11..2020 r. Po upływie tego terminu koszt uczestnictwa będzie wynosił
395,00 zł + 23% podatku VAT
Zgłoszenia przyjmowane są na załączonej karcie zgłoszeniowej, poprzez przesłanie podpisanego i opieczętowanego
zgłoszenia wraz z oświadczeniem w formie skanu na adres:
magdalenab@isoft.biz.pl

PROGRAM SZKOLENIA:
I. Aktualny stan prawny na styczeń 2021 roku- zestawienie przepisów i wymagań obowiązujących w dacie prowadzenia
szkolenia.
II. Etap przygotowania do postępowania w trybie podstawowym oparty na art. 275 pkt 1 oraz przetargu nieograniczonego
na podstawie art. 132 ustawy pzp. Ustalenie wymagań ustawowych.
III. Przygotowanie treści swz z załącznikami w tym:
1. Opis przedmiotu zamówienia, oferty częściowe – weryfikacja.
2. Warunki udziału w postępowaniu.
3. Wykluczenia – możliwość czy obowiązek?
4. Kryteria oceny ofert – przykładowe rozwiązanie.
5. Terminy, ich rola i minimalne wymagania zawarte w ustawie pzp.
6. Oferta i załączniki.
7. Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
8. Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna.
9. Wizja lokalna i sprawdzenie dokumentów przez wykonawców.
10. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawców czy zamawiającego w trakcie postępowania.
11. Zasady komunikacji z zamawiającym / wykonawcą.
12. Elektroniczne zamówienia – „program do zamówień publicznych”.
13. Załączniki do swz w tym druki przykładowych oświadczeń wymaganych ustawą pzp.
14. Formalności przed zawarciem umowy.
15. Projekt umowy – niezbędne minimum - gotowy przykład.
16. Środki ochrony prawnej.
IV. Analiza treści przygotowanej swz pod kątem prowadzonego postępowania (tryb podstawowy i przetarg nieograniczony) – punkty krytyczne treści specyfikacji warunków zamówienia.
V. Kilka uwag praktycznych przygotowanych przez prowadzącego szkolenie.
VI. Panel dyskusyjny.

W przypadku sugestii uczestników szkolenia i zadawanych pytań, program zostanie dopasowany do potrzeb uczestników.
Z poważaniem
Magdalena Budnik
magdalenab@isoft.biz.pl
796 400 493

