Nowe prawo zamówień publicznych – porównanie obecnych i nowych przepisów, kluczowe
zmiany.
Miejsce

Termin

Warszawa / lub ONLINE

01-02 grudnia 2020 r., wtorek - środa, godz. 09.45-15.45 i 09.00 - 15.00

Warszawa / lub ONLINE

28-29 stycznia 2021 r., czwartek (godz. 10.00 - 16.00) - piątek (godz. 09.00 15.00)

Warszawa / lub ONLINE

15-16 marca 2021 r., poniedziałek (godz. 10.00 - 16.00) - wtorek (godz. 09.00 15.00)

Masz pytania odnośne tego szkolenia? Skontaktuj się z nami: 22 / 845 52 53, szkolenia@jgt.pl
Więcej informacji na temat szkolenia znajdziesz również tutaj:
https://www.jgt.pl/szkolenia,nowa-ustawa-pzp-nuz.html

OPIS SZKOLENIA
Zagadnienia omawiane na szkoleniu: zakres stosowania nowej ustawy Pzp, przygotowanie postępowania według
nowej ustawy Pzp, kwalifikacja podmiotowa wykonawców, składanie, otwarcie, ocena ofert i wybór najkorzystniejszej
oferty, przetarg nieograniczony krok po kroku, tryby udzielania zamówień powyżej progów unijnych, postępowanie
o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne, umowa w sprawie zamówienia
publicznego według nowej ustawy Pzp, środki ochrony prawnej według nowej ustawy Pzp.
11 września 2019 Sejm uchwalił nową ustawę Prawo zamówień publicznych. Nowe przepisy wejdą w życie od
1.01.2021 roku. Nowe prawo jest dużo obszerniejsze niż obecnie obowiązujące, a uchwalona ustawa jest nowym
aktem prawnym, który zawiera całkiem nowe rozwiązania prawne, dotychczas niewystępujące w krajowym
systemie zamówień publicznych.
Cele szkolenia:
Analiza przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych na zasadzie porównawczej, w odniesieniu do
obecnego stanu prawnego.
Wyodrębnienie kluczowych i najbardziej istotnych zmian w przepisach oraz wskazanie, jakie znaczenie w praktyce
będą miały te zmiany.
Zmiana przepisów o zamówieniach publicznych podyktowana była dążeniem do wyeliminowania głównych
problemów występujących na rynku zamówień publicznych oraz pełnej implementacji dyrektyw unijnych. Nowa
ustawa ma doprowadzić m.in. do podniesienia efektywności udzielania zamówień, zwiększenia udziału sektora MŚP
w rynku zamówień publicznych, podniesienia konkurencyjności rynku, wzmocnienia pozycji wykonawców względem
zamawiających, poprawienia możliwości odwoływania się wykonawców do KIO, zwiększenia efektywności systemu
kontroli.
Korzyści z udziału w szkoleniu:
uzyskanie wiedzy w zakresie nowego aktu prawnego stanowiącego podstawę krajowego systemu zamówień
publicznych,
zapoznanie się ze zmianami wynikającymi z nowej ustawy Prawo zamówień publicznych uchwalonej przez Sejm 11
września 2019r.
dokonanie analizy porównawczej starych i nowych przepisów,
rozpoczęcie przygotowania do wdrożenia nowych przepisów w swojej instytucji / firmie.
Adresaci szkolenia:
J.G.Training, szkolenia specjalistyczne, www.jgt.pl
ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa, tel./fax +48 22 845 52 53, NIP: 898-150-56-07, REGON: 932958345
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pracownicy administracji publicznej,
pracownicy podmiotów udzielających zamówień publicznych związani z przygotowaniem i prowadzeniem
postępowań przetargowych,
radcy prawni obsługujący postępowania przetargowe,
przedstawiciele wykonawców ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego.
Metody szkoleniowe:
Wykład, przykłady, analizy, orzecznictwo, odpowiedzi na pytania.
W zależności od rozwoju sytuacji, szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej lub online. Dopuszczamy także
formę mieszaną, gdzie część osób przebywa w sali szkoleniowej, a część uczestniczy w trybie online.
Podczas szkolenie online, uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.
Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą
zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe.
Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.
By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki
i wygodny fotel :)

PROGRAM
DZIEŃ I
1. Zakres stosowania nowej ustawy Pzp:
progi kwotowe,
wyłączenia stosowania ustawy Pzp.

2. Przygotowanie postępowania według nowej ustawy Pzp:
rola kierownika zamawiającego i komisji przetargowej
opis przedmiotu zamówienia,
szacowanie wartości zamówienia,
ustalenie niektórych warunków zamówienia,
przedmiotowe środki dowodowe,
ogłoszenia.

3. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców według nowej ustawy Pzp:
podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia,
warunki udziału w postępowaniu,
udostępnienie zasobów,
podmiotowe środki dowodowe.

4. Składanie, otwarcie, ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty według nowej ustawy Pzp:
składanie ofert,
otwarcie ofert,
J.G.Training, szkolenia specjalistyczne, www.jgt.pl
ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa, tel./fax +48 22 845 52 53, NIP: 898-150-56-07, REGON: 932958345
BRE Bank S.A - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883

ocena ofert,
odrzucenie oferty,
wybór najkorzystniejszej oferty.

5. Przetarg nieograniczony krok po kroku:
szacowanie wartości zamówienia,
ogłoszenia,
wyjaśnienia i zmiany SWZ,
przebieg przetargu nieograniczonego,
dokumentowanie postępowania.
DZIEŃ II
1. Pozostałe tryby udzielania zamówień powyżej progów unijnych:
przetarg ograniczony,
negocjacje z ogłoszeniem,
negocjacje bez ogłoszenia,
dialog konkurencyjny,
partnerstwo innowacyjne,
zamówienia z wolnej ręki.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne:
zakres zastosowania,
ogłoszenia,
kwalifikacja podmiotowa wykonawców,
tryb podstawowy,
wybór najkorzystniejszej oferty,
pozostałe tryby zamówień podprogowych.

3. Umowa w sprawie zamówienia publicznego według nowej ustawy Pzp:
forma umowy,
zasady tworzenia umów,
obowiązkowe elementy,
zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
zmiana treści umowy,
podwykonawstwo.

4. Środki ochrony prawnej według nowej ustawy Pzp:
odwołanie do KIO,
skarga do sądu,
pozasądowe formy rozwiązywania sporów.
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5. Dyskusja, odpowiedzi na pytania.

MIEJSCE
SZKOLENIE ONLINE:
Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do
Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy
z wyprzedzeniem 1-dniowym.
SZKOLENIE STACJONARNE:
Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około
5 minut.
Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe
informacje na temat lokalizacji szkolenia.

WYKŁADOWCA
Wykładowca I:
Ekspert związany z rynkiem zamówień publicznych od ponad 21 lat.
Posiada bogate doświadczenie zdobyte w trakcie obsługi podmiotów zarówno ze strony zamawiających jak
i wykonawców, w tym w zakresie reprezentowania wykonawców przed KIO. Prowadzi autorskie szkolenia i warsztaty
z zamówień publicznych skierowane do przedstawicieli zamawiających jak i wykonawców. Wykładowca na studiach
podyplomowych kilku uczelni wyższych. Prelegent ogólnopolskich konferencji poświęconych tematyce zamówień
publicznych. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Członek Polskiego Związku
Rzeczoznawców Zamówień Publicznych.
Wykładowca II:
Arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004 - 2007, od 2007 roku reprezentuje strony jako
pełnomocnik strony przed Krajową Izbą Odwoławczą. Certyfikowany Audytor wewnętrzny ze złożonym egzaminem
państwowym - zaświadczenie Ministra Finansów. Szkoleniowiec/doradca/praktyk/ z doświadczeniem w zakresie
kontroli, audytu, zamówień publicznych oraz zarządzania projektami finansowanymi, w tym inwestycyjnymi ze
środków UE. Kieruje zaprogramowanymi przez siebie studiami podyplomowymi o tematyce zamówień publicznych.
Posiada Certyfikat Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego II stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej
oraz Certyfikat doradcy i szkoleniowca – projekt KIGNET podsieć KIGNET LEX, Członek Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Współpracuje w zakresie zamówień publicznych z licznymi
jednostkami sektora finansów publicznych i przedsiębiorcami. Organizator wielu przetargów publicznych
zróżnicowanych wartościowo i przedmiotowo, w tym inwestycyjnych oraz finansowanych ze środków UE.

CENA
1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto
1190,00 zł + VAT zw = 1190,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej
w 70% ze środków publicznych.
SZKOLENIE ONLINE:
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Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia
szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc
techniczną w razie potrzeby.
SZKOLENIE STACJONARNE:
Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia
szkolenia.
Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.
Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy
o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej
o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.
Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:
Podane niżej ceny obowiązują do końca 2020 roku (specjalna promocja)
Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 140 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 165 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl
Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 190 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 227 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl
Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - do 2021 roku.
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