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Oferta na organizację szkolenia otwartego 

Ustawa Prawo zamówień publicznych 

w świetle najnowszych zmian – wzorcowe prowadzenie 

postępowań 
 

CEL SZKOLENIA: 

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z wprowadzanymi ostatnio zmianami 

do ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

OPIS SZKOLENIA: 

W trakcie szkolenia przedstawiona zostanie tematyka ostatnich zmian w prawodawstwie 

dostosowującym polskie przepisy do Dyrektyw Unijnych (w tym najnowsza, 

wprowadzająca umożliwienie zamawiającym wykluczenia z udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego wykonawców, z którymi zamawiający rozwiązał lub 

wypowiedział umowę albo od umowy odstąpił z powodu okoliczności, za które wykonawca 

ponosi odpowiedzialności). 

 

Ponadto omówione zostaną wszystkie niezbędne zasady konieczne do wzorcowego 

prowadzenia procedur zamówień publicznych ze szczególnym naciskiem na najnowsze 

zmiany wprowadzone do systemu zamówień publicznych, m.in. nowy wzór protokołu 

z postępowania, który już od pierwszych dni obowiązywania nastręcza sporo problemów 

osobom odpowiedzialnym za dokumentowanie procedur. 

Doświadczony prowadzący przedstawi uczestnikom szkolenia w sposób precyzyjny te 

zagadnienia w zamówieniach publicznych, które w praktyce sprawiają szczególnie wiele 

trudności oraz skutkują najczęściej popełnianymi błędami w procedurach. 

 

METODA SZKOLENIOWA: 

Szkolnie przeprowadzone zostanie w formie warsztatowej, przewidywany jest czynny 
udział uczestników w zajęciach. Przedstawiona wiedza poparta zostanie praktycznymi 
przykładami.  
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INFORMACJA O WYKŁADOWACH: 

Jan Tumiński - doświadczony szkoleniowiec z zakresu zamówień publicznych, konsultant 

ds. zamówień publicznych, doradca, wykładowca, ekspert ds. zamówień publicznych 

KIGNET LEX. Należy do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień 

Publicznych w Warszawie, od kilkunastu lat pozostaje praktykiem. Posiada solidne 

merytoryczne przygotowanie poparte certyfikatami. Jest także autorem wielu publikacji 

z zakresu zamówień publicznych 

UCZESTNICY: 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się w praktyce problemami zamówień 

publicznych od strony zamawiającego. 

 

TERMIN SZKOLENIA: 

DO UZGODNIENIA 

 
KOSZT SZKOLENIA:  250, 00zł 

Cena zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu 
szkolenia. 

W przypadku uczestnictwa w szkoleniu większej ilości osób z jednej firmy 

(min. 5 uczestników) zastosowane zostaną specjalne rabaty. 

 

KONTAKT: 

telefon:  068- 32 674 98,   507 48 48 03,  

e- mail :  lcsd@tlen.pl 
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                                                   KARTA ZGŁOSZENIA 

ZGŁASZAJĄCY: 

Nazwa firmy: ………………………………………………………………………………………………..…………………………………….. 

Adres: …………………………………………………………………………………………………….………………………………………….. 

Telefon: ……………………………................................  Fax: …………………………..................................... 

Adres e-mail: .............................................  NIP: ..……………........................... 

Osoba do kontaktu: .....................................................................................   

Telefon: …………………………Adres e-mail: .......................................................... 

Zgłaszam następujące osoby do udziału w szkoleniu na temat: Ustawa Prawo zamówień 

publicznych w świetle najnowszych zmian – wzorcowe prowadzenie postępowań 

 
Imię i Nazwisko Stanowisko służbowe Telefon / fax Adres e-mail 

    

 

Cena: 250,00 zł (1 osoba) x .......  osób   =  .................złotych (słownie: 

………………………………………….) 

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie nie później niż na 7 dni przed terminem szkolenia pełnej 

wpłaty na konto organizatora – Lubuskie Centrum Szkoleniowo Doradcze – 11 1060 0076 

0000 3260 0178 6267 w BPH S.A  Zielona Góra.  W przypadku odwołania zgłoszenia później niż 

na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia uczestnik ponosi jego pełne koszty. Nieodwołanie zgłoszenia i 

niewzięcie udziału w szkoleniu spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa. Opóźnienie 

w zapłacie za szkolenie i jednoczesne odwołanie zgłoszenia w terminie krótszym niż 7 dni przed 

rozpoczęciem szkolenia, nie zwalnia zgłaszającego/uczestnika z obowiązku zapłaty za nie. 

Oświadczenie dotyczące odwołania zgłoszenia wymaga formy pisemnej. 

W każdym czasie możliwe jest wyznaczenie innego uczestnika na szkolenie. 

Odbycie się szkolenia w podanym terminie zostanie potwierdzone na 3 dni przed jego rozpoczęciem.  

Upoważniamy Organizatora szkolenia do wystawienia rachunku bez naszego podpisu. 

Pieczęć firmowa                                Dyrektor / Prezes: 

 


