
Cel szkolenia: Omówienie zmian wprowadzonych do ustawy Prawo zamówień publicznych,  
nowelizacją uchwaloną w dniu 29 sierpnia 2014 r.  

Korzyści dla uczestniKów:

 poznanie najnowszych zmian w zakresie przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych,
 uzyskanie przez uczestników szkolenia praktycznej wiedzy na temat rozwiązywania problemów związanych z udzielaniem 

zamówień publicznych z uwzględnieniem znowelizowanych przepisów ustawy PZP.

Program:

 Zdefiniowanie znaczenia zmian Prawa zamówień publicznych w zakresie usług niepriorytetowych, 
 Nowe zasady ustalania kryteriów oceny ofert – cena nie może już być jedynym kryterium,
 Zmiana zasad wykluczenia wykonawcy z udziału w przetargu – kiedy zamawiający musi wykluczyć nierzetelnego wykonawcę, 
 Zwiększenie odpowiedzialności za realizację zamówienia przez podmioty użyczające swojego potencjału – zmiana korzystna 

dla zamawiających, 
 Umowa o pracę – kiedy może być warunkiem realizacji zamówienia publicznego, 
 Istotna zmiana w zakresie rażąco niskiej ceny – zmiany dotyczące zamawiających  i wykonawców startujących w przetargu,
 Ograniczenie praw zamawiającego do zatrzymania wadium przetargowego. Wyjaśnienie 
 Omówienie wpływu zmian ustawy PZP na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego.
 
Koszt szkolenia: 490 zł + Vat

Prowadzący:

Marek okniński – praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie udzielania zamówień publicznych w jednostkach samorządu tery-
torialnego, jednostkach kultury, sportu, służby zdrowia, administracji państwowej oraz spółkach skarbu państwa, autor komentarzy i porad z 
zakresu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzący zajęcia z zakresu zamówień publicznych między innymi w Szkole Głównej 
Handlowej w Warszawie i Politechnice Lubelskiej, członek komisji przetargowych między innymi w postępowaniach o zamówienie publiczne 
dotyczących Budowy Stadionu Narodowego w Warszawie, Mostu Północnego w Warszawie, budowy Muzeum Historii Polski, budowy Centrum 
Nauki Kopernik w Warszawie, Muzeum Narodowego w Szczecinie i szeregu innych inwestycji na terenie kraju. Konsultant w zakresie procedur 
udzielania zamówień publicznych przez zamawiających sektorowych np. PGNiG S.A. i spółek z grupy PGNiK. Pełnomocnik przed Krajową Izba 
Odwoławczą w kilkunastu sprawach rocznie dotyczących w szczególności zamówień na roboty budowlane i usługi. Posiadający wieloletnie do-
świadczenie w przygotowaniu i przeprowadzeniu zamówień publicznych uzyskanym między innymi jako Dyrektor Biura Zamówień Publicznych 
TVP S.A., Dyrektor Biura Zamówień Publicznych Urzędu m. st. Warszawy, Doradca Zarządu Narodowego Centrum Sportu sp. z o.o. (spółka 
Skarbu Państwa działająca w imieniu Ministerstwa Sportu i Turystyki przy budowie Stadionu Narodowego). Prowadzący szkolenia z zakresu 
zamówień publicznych, które po zdaniu egzaminu państwowego nadają tytuł zawodowy specjalista zamówień publicznych.

zgłoszenia prosimy przesyłać:  
faksem: (41) 275-60-60, mailem: redakcja@doradcaurzedu.pl  

lub listownie na adres: SKIBNIEWSKI MEDIA, Al. KEN 96/45, 00-777 Warszawa.

redaKcja serwisu adMinistracyjno-saMorządowego 
zaprasza na szkolenie:

nowe zasady udzielania zaMówieŃ PuBlicznycH

8 grudnia 2014 r., warszawa

Więcej szczegółów pod nr tel.: 537-330-338
Formularz zgłoszenia dostępny na stronie www.doradcasamorzadu.pl




