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OFERTA NA SZKOLENIE
Nowelizacja Prawo zamówień publicznych 2012/2013

CEL SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom najbardziej praktycznych zagadnień
z tematyki zamówień publicznych. Zajęcia skierowane są do osób, które w swojej
codziennej pracy zawodowej mają do czynienia z zamówieniami publicznymi, np. są
członkami komisji przetargowych. Główny obszar szkolenia skierowany jest zatem na
zamawiających. Wiele zagadnień dotyczyć moŜe jednak takŜe wykonawców.
Proponujemy Państwu ofertę intensywnego szkolenia w formie warsztatowej, co słuŜyć
ma lepszej efektywności w przyswojeniu wiedzy i umiejętności.
W dniu 19 listopada 2012 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Pozycja 1271)
została opublikowana ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, która
wejdzie w Ŝycie w terminie trzech miesięcy od dnia jej opublikowania tj. 20 lutego 2013
roku.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:
1. Co ostatnio zmieniło się w zamówieniach publicznych w 2012 roku? – omówienie
najnowszych nowelizacji ustawy PZP.
2. Co zmieni się w zamówieniach publicznych od lutego 2013 roku?
- wprowadzenie nowych definicji legalnych, m. in. robót budowlanych i obiektu budowlanego;
- zmiany w zakresie wykluczenia wykonawców;
- instytucja dialogu technicznego;
- ubieganie się o zamówienie publiczne wykonawców naleŜących do tej samej grupy kapitałowej;
- wprowadzenie systemu kwalifikacji wykonawców przy udzielaniu zamówień sektorowych.

3. Relacje między ustawą Prawo zamówień publicznych, kodeksem cywilnym,
ustawą o finansach publicznych.
4. NaleŜyte dokumentowanie prowadzonego postępowania.
5. Studium przypadków – ćwiczenia na konkretnych przykładach.
6. Sesja pytań i odpowiedzi.
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WYKŁADOWCA:
Dominika Mroczek – prawnik. Mediator. Absolwentka kierunków: Prawo oraz Dialogu
Społecznego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktorantka na
Wydziale Prawa i Administracji UAM. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych.
W codziennej pracy spotyka się z problemami z zakresu zastosowania ustawy Prawo
zamówień publicznych. Podczas prowadzonych szkoleń korzysta z wiedzy praktycznej,
częstego przygotowania postępowań, specyfikacji i umów.
Posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć szkoleniowych.

DATA I MIEJSCE SZKOLENIA:
19.12.2012 r. (środa) – godz. 9:00 – 16:00
- 09:00 – 11:00 – szkolenie
- 11:00 – 11:30 – przerwa kawowa
- 11:30 – 13:30 – szkolenie
- 13:30 – 14:00 – przerwa obiadowa
- 14:00 – 16:00 - szkolenie
Zajęcia odbywają się w Słubicach w sali konferencyjnej Collegium Polonicum
przy ul. Kościuszki 1.
KOSZT SZKOLENIA BRUTTO:
•
•

600,00 zł od osoby
550,00 zł od osoby – dla osób/firm korzystających z usług LCSD

Cena szkolenia zawiera: udział w zajęciach, ćwiczenia praktyczne i zadania, materiały
piśmiennicze, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, przerwę kawową, obiad, wynajem sali
szkoleniowej.
Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie zgłoszenia do 14.12.2012 r. i dokonanie do tego dnia
pełnej wpłaty na konto organizatora – Lubuskie Centrum Szkoleniowo Doradcze nr 11 1060
0076 0000 3260 0178 6267 prowadzone w BPH S.A. O/Zielona Góra.
W przypadku odwołania zgłoszenia później niŜ na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia zgłaszający ponosi jego
pełne koszty. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu spowoduje obciąŜenie pełnymi kosztami
uczestnictwa. Opóźnienie w zapłacie za szkolenie i jednoczesne odwołanie zgłoszenia w terminie krótszym niŜ
5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, nie zwalnia zgłaszającego/uczestnika z obowiązku zapłaty za nie.
Oświadczenie dotyczące odwołania zgłoszenia wymaga formy pisemnej.
W kaŜdym czasie moŜliwe jest wyznaczenie innego uczestnika na szkolenie.
Odbycie się szkolenia w podanym terminie zostanie potwierdzone na 3 dni przed jego rozpoczęciem.
Organizator zastrzega prawo zmian dokonanych w zakresie oferty, a zgłoszenie na szkolenie równoznaczne jest
z akceptacją tego uprawnienia.
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