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Szanowni Państwo, 

Krajowa Instytucja Szkoleniowa zaprasza na szkolenie: 

 

„Prawidłowe udzielanie zamówień w ramach projektów Europejskiego Funduszu Społecznego” 

 

które odbędzie się: 

 

w EŁKU, w dniu 7 listopada 2018 r., w sali szkoleniowej w budynku Park Naukowo Technologiczny, 

przy ul. Podmiejska 5, Ełk, http://www.technopark.elk.pl/ 

 

w OLSZTYNIE, w dniu 8 listopada 2018 r., w Sali szkoleniowej w budynku hotelu Relaks, przy ul. 

Żołnierskiej 13b, Olsztyn, http://www.ssmolsztyn.pl/relaks/ 

 

Szkolenie skierowane jest do osób prywatnych oraz pracowników firm i instytucji zamierzających 

realizować lub realizujących projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w latach 2014-2020 

 

Celem szkolenia jest przygotowanie Uczestniczek i Uczestników do prawidłowego udzielania 

zamówień, w tym dokonywania rozeznania rynku oraz przeprowadzania procedur zgodnie z zasadą 

konkurencyjności oraz prawem zamówień publicznych. 

 

Podczas zajęć omówione zostaną między innymi następujące tematy: 

- zasady szacowania wartości zamówień w projektach „miękkich”, 

- procedura rozeznania rynku dla zamówień, których wartość przekracza 20 tys. zł netto, 

- procedura zasady konkurencyjności dla zamówień, których wartość przekracza 50 tys. zł netto, 

- stosowanie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, w tym w szczególności zamówień na usługi 

społeczne, 

- ustalanie kryteriów oceny ofert oraz warunków udziału w postępowaniach, których przedmiotem jest zakup 

usług doradztwa (zawodowego, prawnego itp.), psychologicznych, kursów zawodowych, egzaminów 

potwierdzających zdobycie kwalifikacji itp., 

- praca w serwisie http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 

- zamówienia publiczne w systemie SL2014. 

 
Każdy z Uczestników otrzyma komplet wzorów dokumentów (rozeznanie rynku, zasada konkurencyjności, pzp) służących 
do prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia postępowań, których przedmiotem są: zakupy usług doradczych i 
psychologicznych, kursów zawodowych, transportu uczestników projektu, dostaw wyposażenia do szkół oraz każde inne, 
których potrzebę zgłosicie Państwo przed lub w trakcie trwania szkolenia. 

 

Nabycie kompetencji zostanie potwierdzone Certyfikatem. 

 

O wartość merytoryczną szkolenia zadba, znany większości z Państwa, nasz ekspert, który na bazie swoich 

doświadczeń oraz ciągle poszerzanej wiedzy podczas udzielania zamówień w projektach finansowanych z UE w 

perspektywie finansowej 2014-2020 przygotował autorski program szkolenia. 

 

Zajęcia przygotował i poprowadzi KAMIL ZBROJA – Certyfikowany Ekspert EFS w perspektywie 2014-2020, 

Trener i Doradca z zakresu Funduszy Europejskich oraz Prawa zamówień publicznych posiadający oprócz gruntownego 

przygotowania i wiedzy teoretycznej wieloletnie i aktualne doświadczenie w aplikowaniu oraz realizacji projektów 

współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu to 290,00 PLN brutto. 

 

– płatne w terminie 7 dni po zakończeniu szkolenia – prosimy nie dokonywać płatności przed 

otrzymaniem rachunku, które zostaną przekazane Uczestnikom podczas zajęć. 

W przypadku chęci skierowania większej ilości osób niż 2 prosimy o kontakt w celu uzyskania rabatu. 

 

Zgłoszenie należy przesyłać faksem na numer: 58 684 30 22 lub pocztą elektroniczną na adres: 

kis@kis.edu.pl 

 

Więcej informacji na temat szkolenia pod nr tel.: 730 037 199 

 

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń! 

         Serdecznie zapraszamy!  

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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PROGRAM SZKOLENIA 

Prawidłowe udzielanie zamówień w ramach projektów Europejskiego Funduszu Społecznego 
Trener: Kamil Zbroja 

9.00-9.30 

Wprowadzenie w tematykę szkolenia: 
 Wywiad wśród Uczestników badający ich doświadczenie, wiedzę i oczekiwania dotyczące 

szkolenia. 
 Zamówienia publiczne w projektach miękkich – wprowadzenie. 

9.30-10.30 

Podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych w projektach EFS: 
 Szacunkowa wartość zamówienia netto czyli od jakich zamówień należy odliczyć podatek 

VAT? 
 Zamówienia o wartości nieprzekraczającej 20 tys. zł netto, 
 Rozeznanie rynku dla zamówień, których szacunkowa wartość zamówienia przekracza 

20 tys. zł netto, 
 Zasada konkurencyjności dla zamówień, których szacunkowa wartość zamówienia 

przekracza 20 tys. zł netto, 
 Ustawa prawo zamówień publicznych dla zamówień, których szacunkowa wartość 

zamówienia przekracza 30 tys. euro netto. 

10.30-10.45 Przerwa na kawę 

10.45 – 12.00 

Przygotowanie postępowania: 
 Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia – zamówienia tego samego rodzaju czyli 

takie, które spełniają tożsamość czasową, przedmiotową i podmiotową, 
 Zamówienia, które mogą być wykonane przez jednego wykonawcę (usługi doradcze, 

opracowanie IPD, kursy zawodowe, szkolenia, egzaminy, zakup wyposażenia, personel 
projektu), 

 Wybór odpowiedniej procedury (rozeznanie rynku, zasada konkurencyjności, pzp) 
 Warunki udziału w postępowaniu czyli kto może złożyć ofertę niepodlegającą odrzuceniu? 

12.00 – 12.15 Przerwa na kawę 

12.15 – 13.15 

Przygotowanie postępowania: 
 Ustalenie obiektywnych pozacenowych kryteriów oceny ofert, 
 Subiektywne kryteria oceny ofert, 
 Opis przedmiotu zamówienia, 
 Umowy w sprawach zamówień publicznych (m.in. umowy mające znamiona umów o 

pracę, kary umowne, powierzenie przetwarzania danych osobowych) 

13.15 – 13.45 Przerwa na lunch 

13.45 – 14.45 

Przeprowadzenie postępowania: 
 Krok po kroku: 

 Rozeznanie rynku 

 Zasada konkurencyjności 

 Zamówienie na usługi społeczne 

 Przetarg nieograniczony 

 Korespondencja z wykonawcami (udzielanie wyjaśnień, żądania wykonawców zmian w 
dokumentach, uzupełnianie ofert, wykluczanie wykonawców i odrzucanie ofert, jawność 
postępowania) 

 
Realizacja zamówienia: 
 Zmiany treści zawartych umów skutkujące nierównym traktowaniem wykonawców 

(zmiany terminów wykonania zamówienia, rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu 
zamówienia itp.), 

 Zmiany treści zawartych umów nieskutkujące nierównym traktowaniem wykonawców. 
 

14.45-15.00 
Podsumowanie i dyskusja z trenerem prowadzącym. 
Rozdanie Certyfikatów o udziale w szkoleniu. 

 



 

  
 
 

    

__________________________________________________________________________________________________________ 

Krajowa Instytucja Szkoleniowa Borucino 30a, 83-323 Kamienica Szlachecka 
NIP 5891956345 REGON 222093283 

e-mail: kis@kis.edu.pl    tel.: 500 205 198   fax: 58 684 30 22 

Rejestr Instytucji Szkoleniowych    2.22/00024/2018                Strona 3 z 3 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE 
 

1. DANE DOTYCZĄCE SZKOLENIA 
 

Nazwa szkolenia lub 

kursu: 

„Prawidłowe udzielanie zamówień w ramach projektów 

Europejskiego Funduszu Społecznego” 

 

Cena jednostkowa  
w PLN brutto: 

290,00 
    Terminy:  7 listopada 2018 - EŁK 

   8 listopada 2018 - OLSZTYN 

            * proszę zaznaczyć wybrany termin 

2. DANE DOTYCZĄCE PŁATNIKA 
 

Nazwa instytucji/ 
Imię, Nazwisko:

  
 

 

Adres:  
(ulica, miasto,  
kod pocztowy) 

 

 

NIP:  Telefon:  

 

Fax:  Email:  

 

Telefon do księgowości:  

 
3. DANE DOTYCZĄCE UCZESTNIKÓW SZKOLENIA 
   

 
Uczestnik 1 Uczestnik 2 …*** 

Imię i Nazwisko 
 
 

  

Telefon 
kontaktowy 

 
 

  

Adres email 
 
 

  

                            ***  W przypadku chęci skierowania większej ilości osób prosimy analogicznie         
                                      rozszerzyć tabelkę lub przesłać odpowiednią ilość formularzy zgłoszeniowych. 

 

4. WARUNKI PŁATNOŚCI I REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 
 

1. Potwierdzenie uczestnictwa Klienta w szkoleniu jest równoznaczne z przyjęciem zobowiązania 
płatności. 

2. W przypadku powiadomienia o nieobecności Uczestnika na mniej niż 3 dni kalendarzowe przed 
rozpoczęciem zajęć - obciążamy Zleceniodawcę opłatą w wysokości 50% ceny. 

3. Płatność: przelewem po zakończeniu szkolenia - 7 dni (faktury przekazywane są Uczestnikom 
kursu/szkolenia podczas zajęć). 

4. Zapoznaliśmy się z powyższymi warunkami realizacji zamówienia i płatności oraz akceptujemy je. 
 
Formularz należy przesłać faksem na numer: 58 684 30 22 
lub pocztą elektroniczną: kis@kis.edu.pl 
Więcej informacji: 730 037 199 
 

Imię i Nazwisko 
osoby upoważnionej: 

 
Podpis i 
pieczęć: 

 

 


