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Szanowni Państwo 

Nowa ustawa  Prawo zamówień publicznych, obowiązuje już prawie 9 miesięcy. Mając na

uwadze,  że  ten  akt  prawny  wprowadził  szereg  nieznanych  dotychczas  wymagań,  istotnych

zarówno  dla  Zamawiających  jak  i  dla  Wykonawców,  w  celu  prawidłowego  przygotowania  i

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z zastosowaniem nowych

przepisów,  serdecznie  zapraszamy na dwudniowe szkolenie,  które pozwoli  Państwu pozyskać

wiedzę w zakresie zmian wprowadzonych w zamówieniach publicznych i łatwiejsze wdrożenie

nowych przepisów w swoich jednostkach a także przygotować dobrą ofertę.

Szkolenie pod nazwą:

,, Wszystko co jest potrzebne do udzielenia zamówienia w
szczególności na usługi projektowe, nadzór inwestorski i roboty

budowlane ”

odbędzie się w dniach  05.10. - 06.10. 2021r.  ( wtorek , środa )

godziny szkolenia  9.00 – 15.00

Miejsce szkolenia: Radomsko Hotel Porto ul. Portowa 14

Trener prowadzący szkolenie:

EWA WIKTOROWSKA - 

były trener i arbiter z list prowadzonych przez Prezesa UZP, członek Rady Zamówień Publicznych przy
prezesie UZP, członek Rady Krajowej Izby Gospodarczej, członek komisji sejmowych ds. zmian ustawy
prawo  zamówień  publicznych,  inżynier  budownictwa,  wykładowca,  doradca  z  zakresu  zamówień
publicznych,  autor  i  współautor  wielu  publikacji  nt.  interpretacji  przepisów  prawa  zamówień
publicznych.  Członek  założyciel,  obecnie  Prezes  Ogólnopolskiego  Stowarzyszenia  Konsultantów



Zamówień Publicznych. Ekspert ds. zamówień publicznych Ministerstwa Gospodarki w programie POIG.
Biegły  sądowy  ds.  zamówień  publicznych  przy  Sądzie  Okręgowym  w  Warszawie.  Członek  Rady
Programowej miesięczników: Przetargi Publiczne oraz Doradca Zamówienia Publiczne. Przewodniczący
kapituły  Kryształy Przetargów Publicznych – nagrody dla Zamawiających i Wykonawców z obszaru
zamówień publicznych. 
 

Należność z tytułu uczestnictwa: 890 zł / 1 osoba

jeśli uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% z środków publicznych. 

W przeciwnym razie do powyższej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

W przypadku  zgłoszenia uczestnictwa więcej niż 3 osób z tej samej jednostki, cena szkolenia

wynosi 790 zł za osobę.

Cena zawiera:

- koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu 

- koszt materiałów szkoleniowych

- lunch, serwis kawowy

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod nr tel.: 600 79 33 79, 

e-mail   kancelaria.trajdos@wp.pl



                                                  Program

Wszystko  co  jest  potrzebne  do  udzielenia  zamówienia  w
szczególności  na usługi projektowe, nadzór inwestorski  i  roboty
budowlane

1. Opis przedmiotu zamówienia na usługi i roboty budowlane

2. Co zmieni nowe rozporządzenie wykonawcze w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (projekt)

3. Przedmiotowe środki dowodowe

4. Szacowanie  wartości zamówienia w zamówieniu na usługi i roboty budowlane

5. Co zmieni nowe rozporządzenie wykonawcze w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (projekt)

6. Agregowanie zamówień na prace projektowe, roboty budowlane, nadzór inwestorski – czym się 
kierować

7. Podział zamówienia na części – kiedy dzielić

8. Analiza potrzeb i wymagań na roboty budowlane i prace projektowe

9. Przetarg nieograniczony

10. Tryb podstawowy

11. Podstawy wykluczenia obligatoryjne i fakultatywne 

12. Warunki udziału w postępowaniu na prace projektowe i roboty, określanie minimalnych zdolności

13. Przekazywanie zdolności zawodowej lub technicznej w zamówieniach na nadzór, prace projektowe i 
roboty budowlane- etap przetargu, etap realizacji umowy

14. Potwierdzanie warunków udziału przez konsorcjum, pożyczanie doświadczenia i oświadczenia 
składane przez konsorcjum,

15. Podmiotowe środki dowodowe

16. Odrzucanie ofert, badanie rażąco niskiej ceny, treść wezwania, analiza treści odpowiedzi wykonawcy

17. Zmiany umowy w oparciu o art. 455 Pzp

18. Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy w oparciu o art. 439 Pzp indeksacja wynagrodzenia

19. Zmiany umowy w oparciu o art. 436 pkt 4 Pzp.

20. Zmiany wynagrodzenia ryczałtowego i kosztorysowego

21. Raport z realizacji umowy – kiedy należy sporządzić raport, wymagana zawartość, termin 
sporządzenia

22. Mediacja lub koncyliacja – czy korzystać i jak korzystać

23. Pytania i odpowiedzi

Materiały szkoleniowe w postaci elektronicznej. 
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                                                                                                                                                                                                                                       Załącznik

KLAUZULA RODO

Informujemy, że podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 13 ust. 1 i
ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych  w związku z  przetwarzaniem danych  osobowych i  w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
Administratorem Państwa danych będą:  radca prawy Dorota  Krajewska – Trajdos,  Kancelaria  Radcy
Prawnego  w Radomsku  z  siedzibą  przy ul.  Kościuszki  6/111  ,  kod  pocztowy 97-500,  adres  e-mail:
kancelaria.trajdos@wp.pl, tel. 600 79 33 79,

Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust.1 lit. a i b
RODO w celu wykonania usługi/umowy/szkolenia oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze zgodnie  z  art.  6 ust.  1 lit.  c  RODO lub gdy przetwarzanie jest  niezbędne do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę
trzecią – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres
niezbędny do zrealizowania zadania a po jego zakończeniu przez okres określony w przepisach prawa
jednakże nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń. 
Informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, oraz
prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  Państwa  danych  osobowych  za  wyjątkiem
wypadków , gdy przepisy prawa wyłączają Państwa prawa we wskazanym zakresie. Przysługuje Państwu
prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  jeśli  Państwa  zdaniem,  przetwarzanie  danych
osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. Informujemy, iż Państwa dane osobowe
mogą  zostać  udostępnione  innym  podmiotom  celem  realizacji  powierzonych  zadań.  Państwa  dane
osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


