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Szanowni Państwo, 

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 (dalej „RODO”) informujemy, że: Państwa adres i dane są bezpieczne w naszej bazie danych, nie wykorzystujemy danych osobowych w celach 

innych niż przewidziane przepisami prawa, nie sprzedajemy Państwa danych osobowych jakimkolwiek podmiotom, przetwarzamy Państwa dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne - w celu prowadzenia korespondencji 
email i dbamy o ich bezpieczeństwo, w każdej chwili przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądan ia 

zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego -Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów (dalej „WSIiZ”). Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia 
lub wątpliwości dotyczące ochrony Państwa danych i ich przetwarzania, prosimy o kontakt pod adresem: rodo@wsiz.rzeszow.pl oraz iod@wsiz.rzeszow.pl 

 

PROGRAM SZKOLENIA 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA RYNKU WSPÓLNOTOWYM  

Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN WPROWADZONYCH 

 W POSLKIM SYSTEMIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH OD 01.01.2021 R.  

 

9 LUTEGO 2021 r. 

 

SZKOLENIE ON - LINE 

 

Godz. 10:00-15:00 

 

CEL SZKOLENIA 

 

Szkolenie ma na celu przedstawienie przedsiębiorcom zasad ubiegania się o udzielenie zamówień publicznych 

od dnia 01.01.2021 r. 

 

PROWADZĄCY 

 

Krzysztof Puchacz 

 

Prawnik. Specjalista z zakresu zamówień publicznych. Właściciel GRUPY DORADCZEJ firmy prowadzącej 

usługi doradcze w obszarze zamówień publicznych. Były wieloletni pracownik organów kontroli państwowej. 

Akredytowany Ekspert ©KFE (Akredytacja nr 0146/EKFE/12/2011). 

 

10:00 - 10:05 

 

Powitanie uczestników szkolenia 

 

10:05-15:00 

 

1. Wprowadzenie.  

2. Nowe definicje ustawowe. 

3. Progi stosowania ustawy. 

4. Środki komunikacji elektronicznej. 

5. Opis przedmiotu zamówienia. 

6. Przedmiotowe środki dowodowe – zasady składania. 

7. Nowe zasady konstruowania kryteriów oceny ofert. 

8. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców: 

a) nowe podstawy wykluczenia; 

b) rozszerzone warunki udziału w postępowaniu; 

c) udostępnienie zasobów; 

d) wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia; 

e) wadium; 

f) podmiotowe środki dowodowe. 

9. Nowe podstawy odrzucenia oferty. 

10. Nowe zasady przedłużania terminu związania ofertą. 
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11. Umowy w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie. Klauzule abuzywne – nowy katalog. 

Zasada waloryzacji wynagrodzenia. Aneksowanie umów. Raport z realizacji zamówienia.  

12. Środki ochrony prawnej po zmianach.  

13. Pozasądowe rozwiązywanie sporów. 

15:00  

 

Zakończenie szkolenia 

 

PODSTAWY PRAWNE 

 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień 

publicznych 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania 

zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług 

pocztowych 

 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

 

 

W trakcie szkolenia on – line przewidziana jest krótka przerwa 
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