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ZAKRES SZKOLENIA 

"Szkolenia, warsztaty oraz doradztwo dla pracowników 

Przedsiębiorstw Społecznych" 
 

Zamówienia publiczne w systemie prawa. 

1. Definicja zamówienia publicznego w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych. 

2. Zasada pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej. 

3. Stosowanie przepisów prawa cywilnego w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

5. Podmioty obowiązane do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. 

II. Zasady udzielania zamówień publicznych. 

1. Zasada ochrony uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. 

2. Zasada bezstronności i obiektywizmu. 

3. Zasada pisemności. 

4. Zasada jawności. 

5. Zasada legalizmu. 

6. Zasada prymatu trybów podstawowych. 

7. Język postępowania. 

III. Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

1. Kierownik zamawiającego. 

2. Centralny zamawiający, zamówienia wspólne. 

IV. Tryby udzielenia zamówień publicznych 

1. Rodzaje zamówień publicznych 

2. Wybrane tryby zamówień publicznych 

V. Przygotowanie i prowadzenie postępowania 

 1.  Komisja przetargowa, obowiązki i skład Komisji przetargowej 

    2.  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

  1) publikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

2) wyjaśnienia i zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

3.     „ESPD - JEDZ” 

4.    Przedmiot zamówienia 

5.   Kryteria oceny ofert, prawidłowy dobór kryteriów oceny ofert jako warunek   

uzyskania przez zamawiającego oferty najkorzystniejszej ekonomicznie (bilans 

ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia) 

6.      Oferty wariantowe 

7.      Ustalenie wartości zamówienia, kwota którą zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, maksymalna kwota którą zamawiający może 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

8.    Zakaz zaniżania wartości zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów 

         ustawy 

9.      Dopuszczalność stosowania podmiotowych kryteriów oceny ofert 

10.    Metody doboru wag kryteriów oceny ofert – matematyczny algorytm podejmowania  

        decyzji 
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11.   Zasady oceny ofert  

12.    Wadium w Prawie zamówień publicznych 

VI. Wykluczenie wykonawcy, odrzucenie oferty, unieważnienie postępowania. 

1. Wykluczenie wykonawcy 

2. Odrzucenie oferty 

3.       Rażąco niska cena w stosunku do przedmiotu zamówienia 

4. Unieważnienie postępowania 

VII.   Środki ochrony prawnej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego 

VIII. Umowy o zamówienie publiczne 

1. Reżym prawny i forma umowy o zamówienie publiczne 

2. Przedmiot umowy o zamówienie publiczne 

3. Unieważnienie umowy o zamówienie publiczne 

4. Oznaczenie czasu na jaki zawierana jest umowa o zamówienie publiczne 

5. Zmiana umowy o zamówienie publiczne 

6. Odstąpienie przez zamawiającego od umowy o zamówienie publiczne 

7. Rozwiązanie umowy o zamówienie publiczne 

IX. Zamówienia publiczne, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych  

         równowartości kwoty 30.000 euro  

X. Kontrola przestrzegania zasad systemu zamówień publicznych, odpowiedzialność za 

naruszenie przepisów ustawy  

 

 


