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SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE 

14.12.2022 
 

Prawo Zamówień́ Publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz zasada konkurencyjności 
w projektach unijnych realizowanych na terenie województwa mazowieckiego w ramach RPO WM 

2014-2020 oraz FEM na lata 2021-2027 

 

 
 

9.00 - 9.30 Kawa, rejestracja, wydanie materiałów szkoleniowych 

9.30 - 11.00 

1. Realizacja zamówień publicznych: 

• Zamówienia poniżej progów UE a powyżej 130 000 PLN; 

• Zamówienia powyżej progów UE; 

• Zamówienia na usługi społeczne jako składowe powyższych 
zamówień. 

2. Ustalenie wartości zamówienia: 

• Tożsamość przedmiotowa; 

• Tożsamość czasowa; 

• Tożsamość podmiotowa. 
3. Zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane: 

• Przygotowanie do postępowania; 

• Opis Przedmiotu Zamówienia; 

• Szacowanie wartości zamówienia; 

• Specyfikacja Warunków Zamówienia; 

• Podwykonawstwo w postępowaniach; 

• Oferty oraz badanie i ocena ofert; 

• Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia 
wykonawcy; 

• Zasady wynikające z wytycznych w sprawie kwalifikowalności 
wydatków w projektach unijnych. 

11.00 - 11.20 Przerwa kawowa 

11.20 - 13.35 

1. Zamówienia udzielane w częściach a składanie ofert częściowych. 
2. Rodzaje nieprawidłowości w zamówieniach publicznych realizowanych w 

ramach projektów unijnych: 

• Udzielenie zamówienia wykonawcy bez stosowania ustawy Prawo 
zamówień́ publicznych; 

• Nieuprawnione dzielenie zamówienia na części; 

• Nierealizowanie obowiązków w zakresie jawności postępowania; 

• Bezpodstawne stosowanie niekonkurencyjnych trybów udzielania 
zamówień́; 

• Błędy w określeniu istotnych warunków zamówienia – jak 
prawidłowo sporządzić SWZ i opis przedmiotu zamówienia, 
przedmiotowe środki dowodowe; 

• Badania rażąco niskiej ceny; 

• Przesłanki odrzucenia oferty. 
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3. Skutki niezgodnego z przepisami udzielenia zamówienia publicznego w 
projekcie unijnym: 

• Zastosowanie korekt finansowych w wysokości do 100% wartości 
dofinansowania - zasady, a praktyka stosowania; 

• Odpowiedzialność ́za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 
pracowników i innych osób działających w imieniu beneficjenta; 

• Odpowiedzialność ́dyscyplinarna pracowników beneficjenta; 

• Pozasądowe rozwiązane sporów. 

13.35 - 14.15 Przerwa obiadowa 

14.15 - 15.45 

1. Zasada konkurencyjności: 

• Wyłączenie stosowania zasady konkurencyjności; 

• Zasada ustalania wartości zamówienia; 

• Zakazy dotyczące ustalania wartości zamówienia; 

• Dokumentowanie ustalenia wartości zamówienia; 

• Nieprawidłowości związane z błędnym ustaleniem wartości 
zamówienia; 

• Konsekwencje błędnego ustalenia wartości zamówienia; 

• Baza konkurencyjności funduszy europejskich. 
2. Przeprowadzenie procedury z zachowaniem zasady konkurencyjności: 

• Przygotowanie zapytań; 

• Prawidłowy opis przedmiotu zamówienia; 

• Ustalenie warunków udziału w postepowaniu; 

• Kryteria oceny ofert; 

• Ocena złożonych ofert; 

• Projektowane postanowienia umowy; 

• Zmiany umowy; 

• Zakończenie procedury. 
3. Zasady kontroli prawidłowości udzielania zamówień́ w projektach unijnych. 

15.45 - 16.15 Konsultacje indywidualne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Czas trwania poszczególnych modułów szkoleniowych jest każdorazowo dopasowywany do potrzeb grupy.  
Wydatek współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 
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