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Szanowni Państwo,
Centrum Doradztwa i Kształcenia Nowe Przetargi ma przyjemność zaprosić na WARSZTATY ZAMÓWIEŃ PUBLCZNYCH JACKA JERKI:

„ELEKTRONICZNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE krok po kroku – zagadnienia
prawne, organizacyjne i narzędzia techniczne”
PROWADZENIE: JACEK JERKA

GIŻYCKO, 16-18 maja 2018 roku, Hotel St. Bruno****
*Jacek Jerka – prawnik, członek Rady Zamówień Publicznych oraz członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych a w poprzedniej kadencji jego Prezes. W poprzednich latach pracownik
Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych oraz Ministerstwa Finansów. Od lat bierze czynny udział
w procesie legislacyjnym związanym ze zmianami w systemie zamówień publicznych. Przez sześć lat był rzecznikiem
dyscypliny finansów publicznych, posiada szeroką wiedzę z zakresu zamówień publicznych oraz tematyki związanej
z finansami publicznymi oraz odpowiedzialnością z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Znany i ceniony trener, doświadczony konsultant, ceniony za konkretny przekaz wiedzy i pewnie udzielane odpowiedzi na pytania.
Dzień I – środa, 16 maja:

do godz. 11.00 – kwaterowanie uczestników szkolenia (w miarę dostępności pokoi),
11.00-18.00 – zajęcia (przerwa obiadowa: 13.00-14.00):
I.

Aspekty prawne elektronizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
1. Wprowadzenie.
2. JEDZ – jakie wymagania odnośnie sposobu przekazania określa ustawodawca wobec Oświadczenia
wstępnego składanego przez wykonawcę/ wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/inne podmioty po 18 kwietnia 2018 r.
3. JEDZ – dopuszczalna forma prawna złożenia Oświadczenia wstępnego składanego przez wykonawcę/
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/inne podmioty po 18 kwietnia 2018 r.
4. Oferta – sposób przekazywania i forma w jakiej składana będzie oferta po 18 października 2018 r.
5. Oświadczenia i dokumenty – sposób przekazywania i forma w jakiej składane będą oświadczenia i dokumenty po 18 października 2018 r.
6. Wadium i pełnomocnictwa – sposób przekazywania i forma w jakiej składane będą wadia i pełnomocnictwa po 18 października 2018 r.
7. Postanowienia SIWZ wymagające dostosowania do elektronizacji postępowań o udzielenie zamówień
publicznych.
8. Przebieg postępowań w poszczególnych trybach po elektronizacji postępowań o udzielenie zamówień
publicznych.
9. Środki ochrony prawnej, a elektronizacja postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
10. Dyskusja.

od 20.30 – kolacja
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Dzień II – czwartek, 17 maja:

do godz. 10.00 – śniadanie, 10.00-18.00 – zajęcia (przerwa obiadowa: 14.00-15.00):
II. Aspekty organizacyjne elektronizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
1. Wymagany zakres elektronizacji na poszczególnych etapach procesu przygotowania postępowań o udzielenia zamówień publicznych.
2. Odpowiedzialność za prawidłowe wykonywanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, osób po stronie zamawiającego w postępowaniach wszczynanych po
18.10.2018 r.
3. Dokumentowanie czynności wewnętrznych zamawiającego po elektronizacji postępowań
o udzielenie zamówień publicznych.
4. Sposób przechowywania dokumentów elektronicznych tryb ich udostępniania i usuwania.
5. Dyskusja.
III. Aspekty techniczne związane z zapewnieniem infrastruktury dla sprawnego, zgodnego z prawem
i możliwie najmniej kosztownego udzielania zamówień po elektronizacji.
1. Wymagania techniczne niezbędne dla zgodnego z prawem umożliwiania wykonawcom składania JEDZ w postępowaniach wszczynanych po 18.04.2018 r.
2. Wymagania techniczne niezbędne dla zgodnego z prawem umożliwiania wykonawcom składania ofert, oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw w postępowaniach wszczynanych po
18.10.2018 r.
od 20.30 – kolacja
Dzień III – piątek, 18 maja:
do godz. 9.00 śniadanie, 9.30-11.30 – zajęcia, 11.30 – II śniadanie
IV. Aspekty techniczne związane z zapewnieniem infrastruktury dla sprawnego, zgodnego z prawem
i możliwie najmniej kosztownego udzielania zamówień po elektronizacji – c.d.:
3. Jakie wymagania funkcjonalne są wymagane, a jakie zalecane w przypadku pozyskiwania
miejsc na platformach umożliwiających komunikację elektroniczną zamawiającego z wykonawcami.
4. Podstawowe warunki przedmiotowe oraz postanowienia umowne wskazane przy zawieraniu
umów na zapewnienie narzędzi informatycznych umożliwiających komunikację elektroniczną
zamawiającego z wykonawcami dla postępowań wszczynanych po 18.10.2018 r.
5. Wymagania techniczne użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.
6. Dyskusja.

Hotel St. Bruno **** - położony w Giżycku, w samym sercu Mazur. St. Bruno tworzą trzy części. Pierwszą z nich jest odrestaurowany
zamek z XIII w., dwie pozostałe części stanowią rozszerzenie i odwzorowanie historycznych obiektów, mieszcząc kolejne pokoje i najwyższej klasy apartamenty. Każdy pokój w tym butikowym obiekcie jest urządzony indywidualnie, jednak wszystkie pomieszczenia charakteryzuje luksus w stylu Art Deco. Historyczne wnętrza hotelu doskonale współgrają z wystrojem nawiązującym stylistyką do lat 20 i
30 ubiegłego wieku. W całym obiekcie panuje atmosfera luksusowego wypoczynku, a przestronne lobby, znajdujące się tuż przy recepcji
tworzy przyjemne pierwsze wrażenie. Części ogólnodostępne, rozpoczynając od basenu, SPA, poprzez restaurację, Night Club czy kręgielnię – wszystko to zostało przygotowane z myślą o komforcie przebywających w zamku Gości. Hotel jest laureatem prestiżowej
nagrody Best Hotel Award w 2012 roku.
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ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE:
„ELEKTRONICZNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – wdrożenie krok po kroku –
rozwiązania prawne, organizacyjne i narzędzia techniczne”
prowadzenie: JACEK JERKA
16-18 maja 2018 roku, Giżycko, ul. Św. Brunona 1, Hotel St. Bruno****
IMIĘ, NAZWISKO I STANOWISKO

E-MAIL (w celu przesłania potwierdzenia uczestnictwa)

TELEFON

KWOTA

RAZEM
Koszt uczestnictwa 1 osoby w szkoleniu wynosi 1.980,- zł w przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70%
ze środków publicznych. W pozostałych przypadkach koszt szkolenia to 2.435,- zł brutto (VAT 23%) i obejmuje udział w
szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych. Dopłata do pokoju 1osobowego: 400,- zł (odpowiednio z VAT: 480,- zł). Dopłata do noclegu z 15 na 16 maja: 360,- zł (VAT zw.) / 440,- zł brutto (VAT
23%) – pokój 1-osobowy; 290,- zł (VAT zw.) / 350,- zł (VAT 23%) – pokój 2-osobowy. OPCJA BEZ NOCLEGÓW: 1.190,- zł (oraz
odpowiednio 1.460,- zł w tym VAT 23%) - udział w szkoleniu, przerwy kawowe, obiady, materiały szkoleniowe.

□ Oświadczamy - udział w szkoleniu pracowniczym finansowany jest ze środków publicznych co najmniej w 70%
□ Proszę o standardowy certyfikat uczestnictwa na druku CDIK Nowe Przetargi (PROSIMY WYBRAĆ 1 OPCJĘ)
□ Proszę o zaświadczenie zgodne z Rozporządzeniem MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach
pozaszkolnych. W tym celu prosimy o podanie daty i miejsca urodzenia uczestnika/ów szkolenia. (PROSIMY WYBRAĆ
1 OPCJĘ).
Przesłanie karty zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach określonych w karcie zgłoszenia. Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 7 dni lub krócej przed jego terminem bądź nieobecność na
zajęciach nie stanowi podstawy do zwrotu wpłaconej kwoty lub niewystawienia faktury obciążającej. Rezygnacji z udziału
w szkoleniu prosimy dokonywać w formie pisemnej (fax, poczta).
Niniejszym pismem upoważniam organizatora szkolenia do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.
Jednostka: .........................................................................................................................................................................
Adres: .............................................................................................. NIP: ...........................................................................
Data, pieczątka, podpis: ...................................................................................
Wypełnione karty zgłoszenia prosimy przesyłać na numer faksu: (22) 22 52 842, (17) 85 33 777
lub w formie elektronicznej na adres e-mail: szkolenia@noweprzetargi.pl
Płatności prosimy realizować na konto: CDIK Nowe Przetargi, ul. Złota 7/18, 00-019 Warszawa,
Citibank Handlowy: 06 1030 0019 0109 8503 3001 6136 - dla wpłat ze środków publicznych
33 1030 0019 0109 8530 0042 6232 – dla pozostałych wpłat Tytuł płatności: NP-V-GI

