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Program szkolenia : 

1. Zamówienia „in house”: kiedy można nie stosować Pzp, kiedy warto nie stosować Pzp?  
2. Szacowanie wartości zamówienia: dzielenie, łączenie, sumowanie – nadal nie wiadomo o co chodzi.  
3. Budujemy wspólny rynek, ale nie z Chinami.  
4. Ogłoszenie o planowanych zamówieniach fakultatywne a plan zamówień obowiązkowy?  
5. Centralizacja zamówień: centralny zamawiający, centralna jednostka zakupująca, scentralizowane działania 
zakupowe, konsorcja zamawiających, wspólny podmiot  
6. Organizacja zamówień: zespół projektowy, pomocnicze działania zakupowe.  
7. Klauzule społeczne: zamówienia zastrzeżone, dostępność dla wszystkich.  
8. Warunki udziału w postępowaniu, kryteria kwalifikacji, kryteria selekcji, szczególne wymagania wobec 
konsorcjum: wreszcie koniec prostego sumowania potencjałów. 
9. przesłanki wykluczenia: czy wreszcie będzie się można pozbyć partaczy z rynku zamówień publicznych?  
10. Postkwalifikacja: szansa na szybki i łatwy sukces, czy powolne i długie umieranie?  
11. Jednolity dokument sporządzany dla każdego postępowania oddzielnie: proste utrudnienie, czy trudne 
uproszczenie?  
12. Koniec handlu referencjami: kto spełnia warunki ten robi, a z drugiej strony wracamy do punktowania 
cudzego doświadczenia.  
13. OPZ: wymagane cechy materiału, produktu, dostawy lub usługi - czy to rewolucja, czy jedynie kosmetyczne 
zmiany?  
14. Etykiety zwane oznakowaniem, certyfikaty, sprawozdania z badań – po co, na co i dlaczego?  
15. Miały być wstępne konsultacje rynkowe a pozostał dialog techniczny – jaka szkoda.  
16. Hierarchia kryteriów vs. Algorytmizacja kryteriów.  
17. Oferty częściowe:  jest o zasadach rozdzielania części, nie ma o polityce rabatowej.  
18. Bez negocjacji z wykonawcami nie da się mądrze kupić prawie niczego – co potwierdzają nowe przesłanki.  
19. Partnerstwo innowacyjne szansa na skok cywilizacyjny ;-) 
20. Terminy mogą być krótsze, ale muszą być odpowiednie, a więc często dłuższe – tak to wygląda. 21. 
Pozostaje definicja rażąco niskiej ceny – nie mamy dość?  
22. Kryteria oceny ofert mogą odnosić się do kwalifikacji personelu – jaka szkoda, że KE i UZP wciskali nam 
przez długie l  
23. Cena ma mieć do 40% - czy to nie wyraz kompletnej desperacji…  
24. Nowinki w umowach ramowych.  
25. Są usługi społeczne, są również niepriorytetowe?  
26. Aneksowanie umów: hulaj-dusza dla grzesznych i raj dla grzecznych dusz.  
27. Elektronizacja zamówień publicznych: e-Zamówienia, profil nabywcy.   
W czasie zajęć, szczególny nacisk zostanie położony na omówienie zagadnień  dot. klauzul społecznych oraz 

kryteriów oceny ofert.  

Ponadto zachęcamy uczestników szkolenia, aby przesłali do nas listę pytań „z życia”,  problemów, z którymi 

spotykają się na co dzień, a które chcieliby omówić w czasie zajęć.   

WZBOGACENIE OFERTY SZKOLENIOWEJ: 7 dniowe wsparcie poszkoleniowe, świadczone drogą elektroniczną 

(odpowiedzi na pytania, dotyczące szkolenia oraz poruszanych w jego czasie tematów).   

 INFORMACJA O WYKŁADOWCY DARIUSZ KOBA - prawnik, absolwent Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji 
Uniwersytetu Warszawskiego,  Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa 
i Administracji w Warszawie.  
Jako pierwszy (w 1995 r.) Dyrektor Zespołu Szkoleń i Promocji Urzędu Zamówień Publicznych był odpowiedzialny za 
przygotowanie programów szkoleń, materiałów szkoleniowych i podręczników, organizowanie i prowadzenie szkoleń dla 
trenerów i arbitrów, koordynowanie pracy trenerów i instytucji szkoleniowych. Były ekspert ds. zamówień publicznych w 
Gminie Warszawa Centrum. Współzałożyciel, członek zarządu (w ostatnich latach prezes) spółek: Centrum Zamówień 
Publicznych oraz Forum Edukacyjne Centrum Zamówień Publicznych. Od kwietnia 2014 r. niezależny ekspert.  

Od 20 lat doradza i prowadzi szkolenia w zakresie szeroko rozumianej problematyki zamówień publicznych. 

Uczestniczył w wielu niestandardowych postępowaniach, opracował dziesiątki specyfikacji, regulaminów, 

analiz, napisał setki opinii, uczestniczył w dziesiątkach arbitraży itd., itp. Przeprowadził kilkaset szkoleń, 

w których udział wzięło ponad 10 tysięcy osób. 
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