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RAMOWY PROGRAM ZAJĘĆ 

W dniach 22-27.09.2017 

 

  

0 dzień  

12.00 – 16.00 – Rejestracja uczestników, zakwaterowanie 

16.00 – 18.00 Spotkanie organizacyjne, testy rozpoczynające szkolenia 

18.00 – kolacja  

 
1 dzień  
 
7.00 – 8.00 – śniadanie 

8.00 – 11.00 – Wykład  (3 godziny)  

1.Przepisy regulujące udzielenie zamówień publicznych w Polsce  

2. Rozporządzenia do ustawy Pzp  

3. Zasady udzielania zamówień publicznych  

11.00 – 11.30 – przerwa kawowa 

11.30 – 13.30 – Wykład (2 godziny ) 

1. Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

2. Tryby udzielania zamówień publicznych  

13.30 – 14.30 obiad 

14.30 – 17.30 – warsztaty podział na grupy ( 2gr po 6 osób)- 2 godziny 

Pozyskiwanie informacji przez wykonawcę o zamówieniach publicznych (miejsca 
publikacji ogłoszeń przez zamawiających, Biuletyn Zamówień Publicznych, Biuletyn 
UE, informatory płatne) – zajęcia praktyczne   

17.30 – 17.45 – przerwa kawowa 

17.45 – 19.45 – Warsztaty ( 2gr po 6 osób) -2 godziny 

1. SIWZ, opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału, kryteria oceny ofert, 
pozyskiwanie ogłoszeń –studium przypadku  
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20.00 – kolacja 

 

 

2 dzień  

7.00 – 8.00 – śniadanie 

8.00 – 11.00 – Wykład (3 godziny) 

1. Przygotowanie i prowadzenie postępowania  

1. Komisja przetargowa, obowiązki i skład Komisji przetargowej 
2. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego 
3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 

1) publikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
2) wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
3) zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

4. „ESPD - JEDZ” 
5. Przedmiot zamówienia: 

1) opis przedmiotu zamówienia 
2) podział przedmiotu zamówienia na części 

6. 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) 

 
11.00 – 11.30 – przerwa kawowa 

11.30 – 13.30 – Wykład (2 godziny) 

1.     Oferty wariantowe 
2. Ustalenie wartości zamówienia, kwota którą zamawiający zamierza 

przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia, maksymalna kwota którą zamawiający może 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

3. Zakaz zaniżania wartości zamówienia w celu uniknięcia stosowania 
przepisów ustawy 

4. Dopuszczalność stosowania podmiotowych kryteriów oceny ofert 
5. Metody doboru wag kryteriów oceny ofert – matematyczny algorytm 

podejmowania decyzji 
6. Zasady oceny ofert (porównanie do wzorca, porównanie oferty do oferty) 
7. Formułowanie kryteriów oceny ofert w sposób umożliwiający dokonanie 

„samooceny” przez wykonawcę, a dopuszczalność stosowania 
subiektywnych metod oceny ofert 

 

13.30 – 14.30 obiad 

14.30 – 17.30 – warsztaty podział na grupy ( 2gr po 6 osób)- 3 godziny 

1. Przygotowanie oferty zgodnie z wymogami SIWZ lub zaproszenia do składania ofert 
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2. Procedura składania oferty, analiza SIWZ 

17.30 – 17.45 – przerwa kawowa 

17.45 – 19.45 – Warsztaty (2gr po 6 osób)- 2 godziny  

1. Proces oceny oferty 

2. Otwarcie oferty, wezwania do uzupełnienia braków i wyjaśnienia treści oferty, 
uzupełnienie dokumentów, poprawianie omyłek rachunkowych. 

20.00 – kolacja 

 

3 dzień  

7.00 – 8.00 – śniadanie 

8.00 – 11.00 – Wykład (3 godziny) 

1.Wadium  
2.Odrzucenie oferty 
3. Wykluczenie wykonawcy 
4. Unieważnienie postępowania  
 
11.00 – 11.30 – przerwa kawowa 

11.30 – 13.30 – Wykład  (2 godziny) 

1.Umowy w zamówieniach publicznych 
 
13.30 – 14.30 obiad 

14.30 – 17.30 – warsztaty podział na grupy ( 2gr po 6 osób)- 3 godziny 

1. Wyjaśnianie rażąco niskiej ceny 

a. Zasady doboru kryteriów oceny ofert, 
b. Zasady ustalania znaczenia kryteriów oceny ofert, 
c. Obliczanie ceny na podstawie wzorów matematycznych 

2. Przygotowywanie ofert na podstawie SIWZ 
 
17.30 – 17.45 – przerwa kawowa 

17.45 – 19.45 – Warsztaty (2 godziny) 

1. Zamówienia zastrzeżone, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy pzp  

2. Środki ochrony prawnej 

20.00 – kolacja 

4 dzień  

7.00 – 8.00 – śniadanie 

8.00 – 11.00 – Wykład (3 godziny) 
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1.Zamówienia publiczne, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30.000 euro  (warunki, tryb udzielania ) 

11.00 – 11.30 – przerwa kawowa 

11.30 – 13.30 – Wykład (2 godziny) 

1.Kontrola przestrzegania zasad systemu zamówień publicznych, odpowiedzialność za 
naruszenie przepisów ustawy 

2.Środki ochrony prawnej  

3. Protokół, sprawozdanie. 

13.30 – 14.30 obiad 

14.30 – 17.30 – warsztaty podział na grupy ( 2gr po 6 osób) – 3 godziny 

1. Studium przypadku sporządzanie własnego SIWZ 

2. Analiza treści ofert. 

17.30 – 17.45 – przerwa kawowa 

17.45 – 19.45 – Warsztaty 2 godziny 

1. Studium przypadku sporządzanie odpowiedzi na SIWZ 

20.00 – kolacja 

 

5 dzień  

7.00 – 8.00 – śniadanie 

8.00 – 11.00 – Warsztaty indywidualne małe grupy- 3 godziny 

1. Zapytanie o cenę ( analiza, stadium przypadku) 

11.00 – 11.30 – przerwa kawowa 

11.30 – 14.30 – Warsztaty 3 godziny 

1. Ćwiczenia i przykłady praktyczne w pisaniu odwołań i protestów.  

2. analiza postanowień umownych 

13.30 – 14.30 obiad 

14.30 – 17.30 – warsztaty podział na grupy ( 2gr po 6 osób) – 2 godziny 

1. Umowy, kryteria oceny ofert, klauzule społeczne 

17.30 – 17.45 – przerwa kawowa 

17.45 – 19.45 – Warsztaty 2 godziny 

1.  Praca w grupach w zależności od potrzeb grupy. 
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