OFERTA SZKOLENIA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 30 000 EURO - JAK LEGALNIE I OSZCZĘDNIE
REALIZOWAĆ WYDATKI PUBLICZNE PRZY MINIMUM FORMALNOŚCI?
MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA
Kielce
Termin: 25.03.2020 r. Godziny: 10:00 - 16:00

ADRESACI SZKOLENIA
Pracownicy instytucji zamawiających zobowiązani do przeprowadzania postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro, osoby nadzorujące zamówienia publiczne i
wydatkowanie funduszy unijnych, kontrolerzy i audytorzy.
CEL SZKOLENIA
Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy dającej możliwość efektywnego i bezpiecznego
formalnie udzielania zamówień publicznych wyłączonych spod rządów ustawy Pzp. Prowadzący szkolenie
przedstawi uczestnikom regulacje prawne dotyczące zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro
oraz przykłady z praktyki na udzielanie takich zamówień.
Szkolenia uwzględniają wpływ RODO na udzielanie zamówień publicznych – nowe informacje
w ogłoszeniu i siwz, nowe oświadczenia wykonawców.
Uwaga! 18 kwietnia 2019 r. wchodzi w życie ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach
publicznych. Wprowadza ona (z pewnymi wyjątkami) obowiązek zamawiającego - odbierania od
wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem specjalnej
platformy.
W przypadku zamówień o wartości nie przekraczającej 30 000 euro ustawa zacznie
obowiązywać od 1 sierpnia 2019 r.
METODA
Wykład prowadzony w oparciu o treść przepisów oraz przykłady z praktyki (prezentacja multimedialna).
Ważnym elementem szkolenia będzie rozwiązywanie zgłaszanych przez uczestników problemów z
dziedziny zamówień publicznych. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

WYKŁADOWCA
Prawnik, trener i doradca w zakresie zamówień publicznych od 2009 roku. Doradzał w przygotowaniu i
przeprowadzeniu kilkuset postępowań o udzielenie zamówień na poziomie zamówień podprogowych i
postępowań ustawowych na poziomie krajowym i unijnym, w tym w ramach unijnych projektów

infrastrukturalnych oraz społecznych, udzielanych w jednostkach samorządu terytorialnego, urzędach
państwowych oraz podmiotach prywatnych - przedsiębiorcy, stowarzyszenia). Okazjonalnie uczestniczy
w postępowaniach jako wykonawca.
Przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu zamówień publicznych, w tym 40-godzinne
kursy zamówień publicznych dla nowych pracowników zamawiających oraz szkolenia wewnętrzne,
m.in. dla Kancelarii Senatu oraz Urzędów Marszałkowskich Województw Podkarpackiego, Opolskiego i
Kujawsko-Pomorskiego.
PROGRAM SZKOLENIA
1. Podstawowe pojęcia dotyczące zamówień publicznych:
deﬁnicja i rodzaje zamówień publicznych, zamawiającego i wykonawcy
pochodzenie środków ﬁnansujących zamówienie,
status prawny zamawiającego i wykonawcy,
czynności niestanowiące zamówień publicznych oraz zamówienia publiczne wyłączone ze
stosowania ustawy.
2. Podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych:
ogólne zasady dokonywania wydatków publicznych i prowadzenia gospodarki ﬁnansowej
określone w ustawie o ﬁnansach publicznych
zasady udzielania zamówień przy stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych
zasady udzielania zamówień, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych,
szczególne zasady wynikające z wytycznych w sprawie kwaliﬁkowalności wydatków w projektach
unijnych oraz praktyk stosowanych przez instytucje kontrolne.
3. Zasady szacowania wartości zamówienia przy dostawach, usługach i robotach
budowlanych:
dostawy i usługi jednorazowe, ciągłe i powtarzające się okresowo oraz podlegające wznowieniu,
dozwolone i zakazane udzielanie zamówień w częściach,
problem zarzutu podziału zamówienia lub zaniżania jego wartości a zamówienia o wartości do 30
000 euro
4. Obowiązki zamawiającego w zakresie udzielania zamówień publicznych do 30 tys. euro w
kontekście:
ustawy o ﬁnansach publicznych, w tym zasady oszczędności, skuteczności i efektywności
dokonywania wydatków,
ustawy Prawo zamówień publicznych,
rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach, obejmujących m.in. łączną wartość zamówień
udzielonych na podstawie wyłączenia z art. 4 pkt 8 PZP,
zasad kwaliﬁkowalności wydatków dotyczących projektów unijnych.
5. Wewnętrzna procedura udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 tys. euro:

sens tworzenia regulaminów (procedur) udzielania zamówień publicznych do 30 tys. euro,
obowiązki poszczególnych pracowników w zakresie planowania, realizacji i dokumentowania
postępowania, w tym problem prawidłowego powierzania pracownikom czynności w zakresie
zamówień publicznych przez kierownika jednostki,
minimalne formalności stosowane przy wyborze wykonawcy - jak uniknąć nadmiernego
formalizmu i jednocześnie zarzutów o niegospodarność? Jak poprawnie oceniać i wybierać oferty?
Jako dokumentować wybór wykonawcy i ocenę ofert?
weryﬁkacja rażąco niskiej ceny – obowiązek czy wyraz ostrożności?
zakres stosowania umów w formie pisemnej – analiza istotnych postanowień, problem zmiany
umowy o zamówienia publiczne do wartości 30 000 euro;
zastosowanie w zamówieniach publicznych dokumentowej formy czynności prawnych (mail, fax)
zapewnienie jawności postępowania w celu realizacji zasady równego dostępu do środków
publicznych - optymalne rozwiązania dotyczące komunikacji z wykonawcami,
analiza istotnych postanowień regulaminu i stosowanych formularzy,
korzystanie ze strony eKatalogi (stworzona przez UZP bezpłatna internetowa platforma
zakupowa łącząca przedsiębiorców i sektor administracji publicznej)
6. Skutki błędów popełnianych przy udzielaniu zamówień publicznych do 30 tys. euro:
odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny ﬁnansów publicznych za:
- nieprawidłowe ustalenie wartości zamówienia,
- udzielenie zamówienia poza ustawą PZP,
- zaciągnięcie zobowiązania bez upoważnienia lub poza jego zakresem,
- dokonanie wydatku bez upoważnienia lub poza jego zakresem
- nieustaleniu, niedochodzeniu lub dopuszczeniu do przedawnienia należności - problem kar umownych i
odsetek w umowach o zamówienie publiczne o wartości do 30 000 euro
odpowiedzialność dyscyplinarna,
odpowiedzialność karna,
korekty ﬁnansowe w projektach unijnych za realizację wydatków z naruszeniem zasad
przejrzystości i konkurencyjności w udzielaniu zamówień publicznych.
CENA SZKOLENIA
590 zł - cena szkolenia zawiera:
komplet materiałów szkoleniowych,
certyﬁkaty dla uczestników szkolenia,
przerwy kawowe, obiad,
konsultację e-mailową po szkoleniu dotyczącą zagadnień omawianych przez trenera w trakcie
zajęć.
Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia ﬁnansowane przynajmniej w 70 %
ze środków publicznych są zwolnione z VAT, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy

VAT 23 %.
Każde szkolenie możemy przygotować w formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko Państwa
instytucji, gdzie termin, miejsce i program szkolenia jest dostosowany do Państwa potrzeb.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia.
Oferta specjalna:
Proponujemy RABAT 5% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na szkolenie.
Uwaga! Promocje nie łączą się.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W SZKOLENIU
Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie faxem wypełnionego formularza na nr (22) 872-14-85
lub e- mailem na adres szkolenia@acc.net.pl

Temat szkolenia: .....................................................................................................................................
Termin i miejsce szkolenia: ...................................................................................................................
ZGŁASZAJĄCY: ..........................................................................................................................................
(pełna nazwa instytucji lub imię i nazwisko)

.....................................................................................................................................................................
(adres: ulica i nr, kod i miejscowość, NIP)

.....................................................................................................................................................................
(telefon, fax oraz e-mail)

LP

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA

STANOWISKO

TEL/FAX/E-MAIL

CENA

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na szkolenie. Zapłaty należy
dokonać po otrzymaniu faktury na konto ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena Anna w Credit
Agricole Bank Polska S.A. 581940 1076 3025 5111 0000 0000.
Zgłoszenie to jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Rezygnacja powinna być dokonana w formie pisemnej
najpóźniej 6 dni roboczych przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu
nie zwalnia z wniesienia opłaty.
Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT NIP: ................................. i upoważniamy ACC Training & Consulting
Group Płużańska Marzena Anna do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia lub odwołania szkolenia z przyczyn od
siebie niezależnych oraz odstąpienia od umowy, nie ponosząc odpowiedzialności.
Oświadczamy, że akceptujemy Regulamin oraz warunki umowy jako umocowani do jej zawarcia.
Oświadczamy, że szkolenie jest ﬁnansowane przynajmniej w 70% ze środków publicznych oraz ma charakter
kształcenia zawodowego lub służy przekwaliﬁkowaniu zawodowemu pracowników. (przysługuje zwolnienie z
podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ACC Training & Consulting Group Płużańska

Marzena Anna z siedzibą w Warszawie przy ul. Szachowej 1 w celu realizacji umowy na realizację usługi
szkoleniowej zgodnie ze zgłoszeniem. Podaję swoje dane dobrowolnie i oświadczam że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym informacją o celu i sposobach przetwarzania danych
osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych, prawie ich poprawiania oraz prawie żądania do
zaprzestania ich przetwarzania (dot. osoby zgłaszającej (kontaktowej) *
Oświadczam, że wszystkie osoby, których dane osobowe zostały podane w formularzu zgłoszeniowym wyrażają
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena
Anna w celu realizacji umowy na usługę szkoleniową zgodnie ze zgłoszeniem. Oświadczam, że osoby podały
swoje dane dobrowolnie i są one zgodne z prawdą. Oświadczam, że osoby zapoznały się z treścią klauzuli
informacyjnej, w tym informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do
treści swoich danych i prawie ich poprawiania, oraz prawie żądania do zaprzestania ich przetwarzania (dot. osoby
zgłaszającej (kontaktowej))*
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od ACC Training & Consulting
Group Płużańska Marzena Anna na podany adres e-mail (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.). W każdym momencie przysługuje mi prawo do
odwołania powyższej zgody.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w powyższym formularzu
zgłoszeniowym w celu przesyłania informacji handlowych i marketingu bezpośredniego.
* Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy

Informujemy, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena
Anna z siedzibą w Warszawie przy ul. Szachowej 1, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi
operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, e-mail: szkolenia@acc.net.pl
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi szkoleniowej bądź innym celu, na
który wyraziła Pani/Pan zgodę,
3. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest umowa o realizację usługi szkoleniowej,
4. podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest
zawarcie umowy,
5. posiada Pani/Pan prawo do:
żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
przenoszenia danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego,
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym proﬁlowaniu,
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez ACC Training & Consulting Group Płużańska Marzena
Anna najpóźniej do momentu cofnięcia zgody przez Panią/Pana

................................................

................................................

Data i podpis

Pieczęć ﬁrmy

