
Najn o w sze  zm iany w
p raw ie  za mów ień

pu bl iczn ych

MIEJSCE:

DATA:

CENA:

* w cenę wliczono 15 sztuk
materiałów (druk, długopis, notatnik),
każda kolejna sztuka
6,5 zł brutto

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest przedstawienie nowości i
obowiązkowych zmian w zamówieniach do
130 000 zł. w świetle nowej ustawy Pzp oraz w
zamówieniach poniżej progów UE. Trener
przekaże praktyczną wiedzę dotyczącą
planowania postępowań o zamówienia
publiczne oraz przedstawi najczęstsze błędy,
które mogą pojawiać się w regulaminach
zamówień publicznych.
W trakcie szkolenia poznasz również
odpowiedź na pytanie: Czy w zamówieniach do
130 000 zł., można naruszyć dyscyplinę
finansów publicznych?

Wskazane przez

Zamawiającego

Wskazana przez

Zamawiającego

2022

- 3800 zł brutto
(wersja stacjonarna)
- 3400 zł brutto
(wersja on-line)



Aspekty wstępne

1. Omówienie aktualnego stanu prawnego

dotyczącego zasad udzielania Zamówień do

130 000 zł.

2. Różnice między zamówieniami do 130 000 zł.

a innymi zamówieniami wyłączonymi z

Pzp.

Planowanie postępowań o zamówienia

publiczne do 130 000 zł.
1. Jak ustalać szacunkową wartości zamówienia

w zamówieniach publicznych?

2. Jak unikać zarzutu podziału zamówienia lub

zaniżania wartości zamówienia.

3. Zamówienia dodatkowe i uzupełniające a

zamówienia do 130 000 zł.

4. Jakie są wymagania poprawnego planowanie

zamówień publicznych?

5. Plan finansowy a plan postępowań o

zamówienia publicznych.

Udzielanie zamówień publicznych do 130 000
zł.
1. Ofertowy sposób udzielania zamówień

publicznych do 130 000 zł.

2. Negocjacyjny sposób udzielania zamówień

publicznych do 130 000 zł.

3. Dokumentowanie udzielania zamówień

publicznych do 130 000 zł.

4. Ogłaszanie a zapraszanie do składania ofert.

5. Procedura udzielenia zamówienia do 130 000

zł.

6. Dokumentowanie zamówienia do 130 000 zł.

PeDaGo
Rynek Główny 28
31-010 Kraków
tel: 12 341 61 77
fax: 12 341 61 76
kom: 534 301 352
biuro@pedago.pl
www.pedago.pl



Zamówienia poniżej progów UE wg ustawy Pzp

1. Tryb podstawowy w praktyce:

a. Bez negocjacji,

b. Z fakultatywnymi negocjacjami,

c. Z obligatoryjnymi negocjacjami,

2. Pozostałe tryby.

3. Opz, warunki udziału, warunki wykluczeni – w

praktyce.

4. Składanie, badanie i ocena ofert.

Umowy w zamówieniach.

1. Klauzule abuzywne.

2. Obowiązkowe zapisy umów,

3. Ogłoszenie o wykonaniu umowy,

4. Raport z realizacji umowy.

Środki ochrony prawnej.
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