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ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W INSTYTUCJACH OŚWIATY  
WEDŁUG NOWEJ USTAWY PZP, Z UWZGLĘDNIENIEM ZASAD 

TWORZENIA I AKTUALIZOWANIA PROCEDUR WEWNĘTRZNYCH 
Szkolenie online 

 
TERMINY SZKOLENIA:  23 marca 2021 r. 09:00-15:00 

 

CENA:    250 zł netto za uczestnika 

 

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej 

komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań 

wykładowcy w formie chatu, 

- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail 

zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu, 

- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę 

internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie. 

 

PROWADZĄCY: 

Od ponad 20 lat związany z zamówieniami publicznymi - zarówno jako zamawiający i doradca 

zamawiających oraz wykonawców, jak również audytor i kontroler. Od 2006 r. trener i wykładowca 

specjalizujący się m.in. w tematyce zamówień publicznych oraz kontroli projektów unijnych, kontroli 

zarządczej i zarządzania ryzykiem. Z wykształcenia prawnik – absolwent Wydziału Prawa i 

Administracji UMK w Toruniu oraz Instytutu Ekonomii i Zarządzania UJ w Krakowie. 

 

CELE SZKOLENIA: 

Przedstawienie zasad dotyczących planowania, przygotowania oraz procedury udzielania zamówień 

publicznych w oparciu o nową ustawę Prawo zamówień, z uwzględnieniem zasad udzielania 

zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy PZP. Szkolenie oparte będzie o praktyczne 

rozwiązania i przykłady zamówień i postępowań realizowanych w instytucjach oświaty. 

 

ADRESACI: 

Webinarium skierowane do szkół oraz pracowników samorządów odpowiedzialnych za zamówienia 

publiczne w placówkach oświatowych. 

 

PROGRAM: 

1. Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych w pigułce – najważniejsze informacje: 

- fundamentalne zasady oraz nowe pojęcia dot. udzielania zamówień publicznych, 

- elektronizacja zamówień publicznych, 

- zasady planowania zamówień publicznych. 

 

2. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

1) Szacowanie wartości zamówienia: 

- zasady agregowania potrzeb zakupowych zamawiającego w kontekście szacowania wartości 

zamówienia, 

- nowe zasady definiowania tzw. „zamówień podobnych” na podstawie tożsamości przedmiotowej, 

czasowej oraz podmiotowej, 

- tożsamość przedmiotowa w zakresie robót budowlanych w kontekście definicji obiektu 

budowlanego, 
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- jednorodne usługi oraz podobne dostawy jako podstawa sumowania wartości zamówienia, 

- tożsamość czasowa jako perspektywa planowania zamówień w odniesieniu do roczności budżetu, 

wieloletnich planów finansowych oraz projektów unijnych, 

- dopuszczalny i nieuprawniony podział zamówienia na części w nowej ustawie Pzp, 

- szacowanie wartości zamówień nieprzewidzianych (czym jest obiektywna nieprzewidywalność 

zakupów, nowa okoliczność nieznana w momencie wszczęcia postępowania, jak traktować zakupy 

planowane, ale których docelowego zakresu zamawiający nie może określić). 

2) Zasady podmiotowej kwalifikacji wykonawców: 

- zasady stosowania warunków udziału w postępowaniu, 

- nowy katalog przesłanek wykluczenia z postępowania, 

- dokumenty składane przez wykonawców – warunki uzupełniania, termin ważności dokumentów, 

- podmiotowe środki dowodowe, 

- podwykonawstwo, konsorcja oraz podmioty trzecie w nowej ustawie. 

3) Opis przedmiotu zamówienia oraz kryteria oceny ofert: 

- opis przedmiotu zamówienia a opis potrzeb i wymagań, 

- przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania, proporcjonalności i 

przejrzystości, 

- kryteria oceny ofert w nowej ustawie,  

- przedmiotowe środki dowodowe. 

4) Specyfikacja warunków zamówienia oraz opis potrzeb i wymagań – zasady sporządzania i 

udostępniania. 

 

3. Zasady udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej progów unijnych: 

1) charakterystyka oraz warianty trybu podstawowego, 

- ścieżka postępowania dla każdego z wariantów tryby podstawowego. 

- cel, specyfika oraz dopuszczalny zakres negocjacji, 

- zasada równego traktowania oraz poufności w negocjacjach, 

- oferta dodatkowa a oferta ostateczna w trybie podstawowym, 

- terminy w trybie podstawowym. 

2) Nowe zasady udzielania zamówień w zakresie usług społecznych, 

3) Tryb zamówienia z wolnej ręki oraz negocjacji bez ogłoszenia: 

- przesłanki stosowania, 

- ścieżki postępowania. 

 

4. Zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania ustawy: 

- forma postępowania – czy jesteśmy zobligowani do elektronizacji zamówień wyłączonych z Pzp, 

- forma dokumentów – zapytanie ofertowe, oferta, umowa, 

- efektywne formy upubliczniania zamówienia, 

- przykładowe ścieżki postępowania. 

 

5. Badanie i ocena ofert oraz wybór oferty najkorzystniejszej: 

- składanie i otwieranie ofert w dobie elektronizacji, 

- terminy związania ofertą, 

- zasady składania i zwrotu wadium, 

- wykluczenie wykonawcy oraz przesłanki odrzucenia ofert, 

- klasyfikacja ofert oraz wybór oferty najkorzystniejszej,  

- unieważnienie postępowania, 

- obowiązki informacyjne w związku z zakończeniem postępowania. 
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6. Umowy w zamówieniach publicznych: 

- obligatoryjne zapisy w umowie, 

- klauzule abuzywne, 

- zasady dokonywania zmian w umowie o zamówienie publiczne, 

- raport z wykonania zamówienia. 

 

7. Procedury wewnętrzne w systemie zamówień publicznych: 

- podstawa prawna i cel procedur wewnętrznych, 

- związek wewnętrznych procedur zamówień publicznych z kontrolą zarządczą, 

- zakres procedur – czy tylko zamówienia wyłączone z Pzp, 

- zasady tworzenia i aktualizacji. 
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU 

 
Dane do faktury: 
 
Nabywca: ............................................................................................................ 

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

…..............................................................................NIP: ……............................ 

Odbiorca: ............................................................................................................ 

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

…………………………………………………………………………………………... 

Wypełnioną kartę proszę 
przesłać faxem na 

numer: 22 350 77 47 
lub 85 87 42 196 

 lub mailem na adres: 
slomka@owal.edu.pl 

 
Opiekun szkolenia:  

Konrad Słomka 
795 900 011 

Zgłaszamy udział następujących osób w szkoleniu: 

Imię i nazwisko Wydział 
e-mail 

uczestnika 

Telefon komórkowy 
(do kontaktu  

w czasie szkolenia) 

    

    

    

    

    

 
 

___________________________________________________ 
Podpis osoby zgłaszającej uczestników szkolenia 

 
 
 
Oświadczenie na potrzeby zwolnienia z podatku VAT 
 
Oświadczam, że szkolenie dla wyżej wymienionych pracowników ma charakter usługi kształcenia 
zawodowego/przekwalifikowania zawodowego oraz że jest finansowane ze środków publicznych: 
- w całości - zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt. 29c ustawy o podatku od towarów  

i usług (Dz. U. z 2018, poz. 2174 z późn. zm.) lub 
- w co najmniej 70% - zgodnie z treścią par. 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 736). 

 
___________________________________________________ 

Podpis osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu zgłaszającego 
 

 
 

 
Koszt uczestnictwa w szkoleniu: 250 zł netto za uczestnika 

Cena zawiera: materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia przesyłane na maila. 
Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. 

 
W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie ośrodek może obciążyć instytucje delegujące kosztami ww. szkolenia. 
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Informacja dotycząca ochrony danych osobowych 
 
- Informujemy, że administratorem powyższych danych osobowych jest spółka OWAL s.c.  
- Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania 

zainteresowanemu informacji o usłudze. 
- Twoje dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych. Jako osoba, której dane dotyczą masz 

prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.  
- Masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na 

zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.  
- Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie 

danych. 
- Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu prowadzenia marketingu.  

- Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 
Oświadczenia dotyczące danych osobowych 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych zgodnie z art. 6 ust. 1 
RODO. Zostałem/zostałam poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do 
wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. 

______________________________________________ 
        podpis składającego oświadczenie 

 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od OWAL s.c. informacji handlowej za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 ze zm.) 
 

______________________________________________ 
        podpis składającego oświadczenie 

         


