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PROGRAM SZKOLENIA   

Godzina Zakres tematyczny 

8:00 – 8.30 Rejestracja uczestników, kawa powitalna 

 8.30 – 10.30 Wprowadzenie do prawa zamówień publicznych: 

 co to jest zamówienie publiczne? 

 kto musi stosować ustawę Prawo zamówień publicznych? 

 kiedy można nie stosować ustawy? 

 odpowiedzialność dyscyplinarna osób zajmujących się zamówieniami publicznymi 

 odpowiedzialność karna w zamówieniach publicznych 

 zasady udzielania zamówień publicznych, tryby udzielania zamówień publicznych 

 kiedy następuje wszczęcie i zakończenie postępowania? 

 zasady poprawnego szacowania wartości zamówienia 

 10.30 – 10.45 Przerwa kawowa 

     10.45 – 12.30 Prawo zamówień publicznych na dostawy i usługi w ramach RPO WM: 

 przesłanki wyboru trybów nie podstawowych 

 przebieg postępowania w zależności od wybranego trybu udzielenia zamówienia 

 czynności obligatoryjne w postępowaniach prowadzonych w zależności od 

wartości szacunkowej zamówienia - procedura „krajowa” i „europejska” 

 ogłoszenia: zawartość, publikacja w zależności od wartości zamówienia 

 specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

 publikacja SIWZ na stronach WWW oraz procedura jej przekazywania na wniosek 

Wykonawcy, zawartość SIWZ w zależności od wybranego trybu udzielenia 

zamówienia publicznego 

 opis przedmiotu zamówienia, oferty równoważne, wariantowe lub częściowe 

 dopuszczenie użycia znaków handlowych, patentów lub numerów katalogowych  

w SIWZ 

12.30 – 13.15 Przerwa obiadowa 

13.15 – 14.15 Prawo zamówień publicznych na dostawy i usługi w ramach RPO WM – cd.: 

 żądanie wskazania nazw podwykonawców 

 kryteria oceny ofert 

Szkolenie specjalistyczne pt.: 

 

„Prawo Zamówień Publicznych na dostawy i usługi w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013” 
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 warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu oceny ich spełniania 

oraz dokumentowania 

 jakich dokumentów i w jakiej formie zamawiający może żądać od wykonawcy? 

 ocena wiarygodności wykonawców 

 ocena wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób i zdolności 
finansowej 

 wezwanie do ponownego uzupełnienia dokumentów, wyjaśnienia treści SIWZ 

 poprawianie omyłek 

 wyjaśnianie rażąco niskiej ceny 

 wykluczenie wykonawcy 

 odrzucenie oferty 

 wybór najkorzystniejszej oferty 

 14.15 – 14.30 Przerwa kawowa 

     14.30 – 16.00 

 

Prawo zamówień publicznych na dostawy i usługi w ramach RPO WM – cd.: 

 umowy w sprawach zamówień publicznych 

 zmiany w zakresie aneksowania umów w sprawie zamówień publicznych (art. 144 
ust. 1 ustawy P.z.p.) 

 pojęcie „istotnych zmian w stosunku do treści oferty” 

 przewidywanie możliwości zmian postanowień zawartej umowy oraz określanie 
warunków takich zmian na etapie wszczynania postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

 zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 środki ochrony prawnej: odwołanie i skarga 

 obszary nieprawidłowości skutkujące wymierzaniem korekt finansowych  

 nieprawidłowe wykorzystanie i rozliczenie środków UE - „Wymierzanie korekt 
finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją 
projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE” 

16.00 – 16.30 Konsultacje indywidualne 

 

Informacje organizacyjne 

TERMIN 30.10.2013 r. 

LOKALIZACJA Radom 

CZAS TRWANIA 

SZKOLENIA 

8.00 – 16.30 

TYP BENEFICJENTÓW  wszyscy beneficjenci oraz potencjalni beneficjenci RPO WM 2007-2013 

TRENER Adam Daramola 

UCZESTNICTWO W SZKOLENIU SPECJALISTYCZNYM JEST BEZPŁATNE 

W przypadku pytań prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres: specjalistyczne2013@mazowia.eu       
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