UMOWA — zgłoszenie uczestnictwa
e-seminarium
17.03. – 07.04.2017

Interaktywny formularz można wypełnić na komputerze.
Wypełniony wydrukuj i prześlij faksem (61) 855 00 78
lub wyślij bezpośrednio mailem na biuro@explanator.pl

Obowiązki i uprawnienia Wykonawcy po nowelizacji ustawy PZP
Przygotowanie do udziału w procedurach o zamówienia publiczne

Program:

Niniejszym zgłaszamy udział następujących osób:

Moduł 1: Ogólne zasady systemu zamówień publicznych

1.

1.

2.
3.
4.

Zmiana w zakresie zasad obowiązujących w ustawie Prawo zamówień
publicznych (zasada równego traktowania, uczciwej konkurencji,
proporcjonalności i przejrzystości)
Zasada jawności, możliwość zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa
Opis przedmiotu zamówienia – równoważność, warianty, opcje
w zamówieniach publicznych
Oznakowanie i certyfikacja po nowelizacji ustawy PZP

Moduł 2: Przygotowanie oferty – nowe dokumenty, zasady składania
i ich ocena
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Odwrócona zasada badania i oceny ofert Wykonawcy
Wstępne potwierdzenie spełnienia warunków
Rozszerzenie katalogu wyłączeń
Nowe przesłanki wykluczenia Wykonawcy
Obowiązkowa procedura selfcleaning i inne
Wykonawca jako podmiot trzeci – nowe uprawnienia i obowiązki

e-mail uczestnika
2.
e-mail uczestnika
3.
e-mail uczestnika

Moduł 3: Przygotowanie oferty – składanie ofert i wniosków
1.

2.

Składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
a.
przygotowanie oferty, zasady poprawiania, uzupełniania,
wyjaśniania oferty
b.
zwiększenie odpowiedzialności Wykonawcy składającego ofertę
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia:
a.
jak wypełnić JEDZ, jaki zakres informacji wymagany jest od
Wykonawcy
b.
jak oceniany będzie JEDZ

Moduł 4: Prawa i obowiązki Wykonawcy w postępowaniu
1.

2.
3.

Umowy
a.

możliwość zmiany umowy – zwiększony katalog dopuszczalnych
zmian umowy
b.
uprawnienia Wykonawcy dotyczące zmian umowy
c.
zmiany Wykonawcy jako strony umowy z Zamawiającym
Jak skutecznie weryfikować prawidłowość działań Zamawiającego
Środki ochrony prawnej:
a.
rozszerzenie przesłanek na wniesienia odwołań dla postępowań
prowadzonych w procedurze krajowej
b.
nowe regulacje w zakresie czynności zamawiającego polegającej na
uwzględnieniu odwołania w części zarzutów

Nazwa
firmy
NIP
Ulica
Kod

Miejscowość

Telefon
Faks
Informacje dodatkowe:

Wykładowca: Magdalena

Michałowska

doradca prawny, wykładowca na studiach podyplomowych, trener w ramach
projektów realizowanych przez UZP, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, autor wielu publikacji z zakresu zamówień
publicznych, współautor poradników i komentarzy wydawanych przez
wydawnictwa specjalistyczne. Specjalizuje się w realizacji procedur o udzielenie
zamówienia publicznego, w tym również zamówień realizowanych przy
współfinansowaniu ze środków UE; Ekspert ds. zamówień publicznych
w specjalności: doradca, wykładowca - certyfikat nadany w ramach projektu
KIGNET. Autor wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych, współautor
poradników i komentarzy wydawanych przez wydawnictw specjalistyczne.+

• Po przesłaniu niniejszego zgłoszenia otrzymają Państwo
potwierdzenie jego przyjęcia, szczegóły organizacyjne oraz fakturę
VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest rezygnacją z uczestnictwa w
szkoleniu. Rezygnacji dokonać można wyłącznie w formie pisemnej
najpóźniej w terminie 7 dni roboczych przed terminem szkolenia.
• Niedotrzymanie powyższych warunków skutkuje obciążeniem
zgłaszającego pełnymi kosztami udziału. Explanator zastrzega sobie
możliwość odwołania lub zmiany terminu szkolenia. Explanator
zastrzega sobie prawo do zmiany trenera - w takim przypadku
organizator zapewnia zastępstwo innej osoby o takich samych
kwalifikacjach lub wyższych.
 Zmiana może nastąpić na co najmniej 3 dni przed planowanym
terminem. W przypadku odwołania szkolenia Explanator dokona
zwrotu wpłaconych kosztów uczestnictwa w terminie 5 dni.
 Rabat 5% dla 2 i 3 osób, 10% przy zgłoszeniu powyżej 3 osób.

WEB/17

Koszty udziału w szkoleniu dla 1 osoby: 249 zł netto
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych
dla potrzeb procesu rejestracji zgłoszenia oraz w celach marketingowych dla
firmy Explanator zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883) oraz z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U 2002. nr 144 poz. 1204).

Data

Zgłaszający

Pieczątka
(jeśli zgłoszenie
wypełniono na
komputerze
pieczątka nie
jest wymagana)

Wydrukuj formularz

