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SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE 

Prawo Zamówień Publicznych na dostawy i usługi oraz zasada konkurencyjności – obowiązki 
beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Najczęściej popełniane błędy 

28.03.2017 r.  Warszawa 

08:00-09:00 
Rejestracja uczestników szkolenia, powitalna kawa, wydanie materiałów 
szkoleniowych 

09:00-10:30 

Wprowadzenie do prawa zamówień publicznych: 

 Co to jest zamówienie publiczne? 

 Kto musi stosować ustawę Prawo zamówień publicznych? 

 Kiedy można nie stosować ustawy? 

 Odpowiedzialność dyscyplinarna osób zajmujących się zamówieniami 
publicznymi. 

 Odpowiedzialność karna w zamówieniach publicznych. 

 Zasady udzielania zamówień publicznych. 

 Kiedy następuje wszczęcie i zakończenie postępowania. 

 Zasady poprawnego szacowania wartości zamówienia. 

 Tryby udzielania zamówień publicznych. 

 Przesłanki wyboru trybów nie podstawowych. 

 Przebieg postępowania w zależności od wybranego trybu udzielenia 
zamówienia. 

10:30-10:45 Przerwa kawowa 

10:45- 12:15 

Obowiązki Zamawiającego i ocena ofert: 

 Czynności obligatoryjne w postępowaniach prowadzonych w zależności 
od wartości szacunkowej zamówienia - procedura „krajowa” i 
„europejska”. 

 Ogłoszenia: zawartość, publikacja w zależności od wartości zamówienia. 

 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 

 Publikacja SIWZ na stronach WWW oraz procedura jej przekazywania na 
wniosek Wykonawcy. 

 Zawartość SIWZ w zależności od wybranego trybu udzielenia zamówienia 
publicznego. 

 Opis przedmiotu zamówienia. 

 Dopuszczenie użycia znaków handlowych, patentów lub numerów 
katalogowych 

 w SIWZ.  

 Oferty równoważne, wariantowe lub częściowe. 
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 Żądanie wskazania nazw podwykonawców. 

 Kryteria oceny ofert. 

 Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu oceny ich 
spełniania oraz dokumentowania. 

 Jakich dokumentów i w jakiej formie zamawiający może żądać od 
wykonawcy. 

12:15 – 13:00  Przerwa obiadowa 

13:00-14:30 

Ocena ofert – c.d. 

 Ocena wiarygodności wykonawców. 

 Ocena wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób i zdolności 
finansowej. 

 Wezwanie do ponownego uzupełnienia dokumentów, wyjaśnienia treści 
SIWZ. 

 Poprawianie omyłek. 

 Wyjaśnianie rażąco niskiej ceny. 

 Wykluczenie wykonawcy. 

 Odrzucenie oferty. 

 Wybór najkorzystniejszej oferty. 

 Umowy oraz ich aneksowanie w sprawach zamówień publicznych. 

 Pojęcie „istotnych zmian w stosunku do treści oferty”. 

 Przewidywanie możliwości zmian postanowień zawartej umowy oraz 
określanie warunków takich zmian na etapie wszczynania postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego. 

 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

14:30-14:45 Przerwa kawowa 

14:45 – 15:30 

Nieprawidłowości skutkujące wymierzaniem korekt finansowych: 

 Środki ochrony prawnej: odwołanie i skarga. 

 Obszary nieprawidłowości skutkujące wymierzaniem korekt 
finansowych- przykłady. 

 Nieprawidłowe wykorzystanie i rozliczenie środków UE - „Wymierzanie 
korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych 
związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków 
funduszy UE”. 

15:30 – 16:00 Sesja pytań indywidualnych, konsultacje indywidualne. 

Prowadzący szkolenie: Jerzy Paradziński - trener i wykładowca z zakresu Prawa Zamówień 
Publicznych; Rzeczoznawca Zamówień Publicznych Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i 
Konsultantów Zamówień Publicznych. 
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