AGENDA SZKOLENIA
Tytuł

Prawo zamówień publicznych - praktyczne skutki nowelizacji przepisów
o zamówieniach publicznych z 2016 r.

Data

25 września 2017 r., w godzinach 8:30-15:30

Miejsce
Trener
Organizator

Gmach Główny PW (pl. Politechniki 1), sala 206
Krzysztof Puchacz
Dział ds. Szkoleń

Godzina:

8:30-10:00

10:00-10:10

PLAN ZAJĘĆ
Przepisy regulujące zasady udzielania zamówień publicznych (źródła prawa)
Ustalanie wartości zamówienia publicznego
Zamówienia, których wartość nie przekracza 30.000 euro w tym realizowane w ramach
projektów UE (nowe wytyczne kwalifikowalności na lata 2014 – 2020)
PRZERWA KAWOWA

10:10- 11:40

Zasada bezstronności osób wykonujących czynności w postępowaniu.
Zasada jawności
Zasada pisemności
Opis przedmiotu zamówienia
 jak opisać przedmiot zamienia w sposób nienaruszający zasady uczciwej konkurencji?
- dyskryminacja bezpośrednia
- dyskryminacja pośrednia
- wskazanie znaków towarowych, producenta, pochodzenia, patentów itp.
Przygotowanie kryteriów oceny ofert.
 zasady wyboru kryteriów oceny ofert z uwzględnieniem potrzeb zamawiającego oraz
przedmiotu zamówienia
 jak właściwie zbilansować kryteria oceny ofert?
 kryteria mierzalne oraz kryteria niemierzalne

11:40-12:00

PRZERWA KAWOWA

12:00-13:30

Warunki udziału w postępowaniu (przykłady praktycznych zapisów SIWZ).
zakres uprawnień zamawiającego w zakresie konstruowania warunków udziału
w postępowaniu;
warunek udziału w postępowaniu, jako instrument badania zdolności wykonawcy do
wykonania zamówienia;
powiązanie warunku udziału w postępowaniu z opisem przedmiotu zamówienia;
warunek udziału w postępowaniu a kryteria oceny ofert;
przesłanki wykluczenia wykonawców z udziału w postępowaniu po nowelizacji
Ocena i badanie ofert oraz wybór oferty.

13:30-13:40
13:40-15:30

PRZERWA KAWOWA
Umowy o zamówienie publiczne
Usługi niepriorytetowe
Odpowiedzialność za naruszenie ustawy.

Krzysztof Puchacz – prawnik, trener, specjalista z zakresu finansów publicznych, kontroli zarządczej,
zamówień publicznych oraz odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Doradca ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej w wielu jednostkach sektora finansów
publicznych. Były wieloletni pracownik organu kontroli państwowej (główny inspektor kontroli).
Akredytowany Ekspert ©KFE, wykładowca akademicki na studiach podyplomowych, autor wielu
artykułów w prasie fachowej oraz publikacji książkowych.
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