
  
 

 –  Koordynator EAS / IPES 
 

FORMULARZ NABYCIA PAKETU EDUKACYJNEGO 

„ZMIANY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  

PO NOWELIZACJI W 2016 R.” 

 Webinaria 

 Forum dyskusyjne – konwersatorium 

 Zapewnienie wielokrotnego odtwarzania nagrań webinariów oraz dostępu do materiałów 

dydaktycznych 

Więcej informacji na platformie ipes.pl 

Termin realizacji pakietu edukacyjnego od czerwca 2016 

1. Klient: pełna nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych / przedsiębiorstwa / 

osoby fizycznej 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

NIP: ………………………………Adres mailowy:………………………………………….………Tel.:…………………………………… 

2. Uczestnicy: imiona i nazwiska osób zgłaszanych 

Lp. Imię Nazwisko Stanowisko Email Telefon 

1.      
2.      

Cena szkolenia wynosi 480 PLN za każdego uczestnika (podmiotom wspomnianych w § 7 punkt 2 

regulaminu przysługuje 10% rabat, cena po jego uwzględnieniu wynosi 432 PLN) oraz należny 

podatek VAT  

Płatności należy dokonać na konto 20 1240 6263 1111 0010 5287 2144  

Adresat przelewu: Twigger Trade Sp. z o.o., 00-769 Warszawa, Węgrzyna 21  

Tytułem: Opłata za Pakiet Edukacyjny ZMIANY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ 

PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI W 2016 R. 

Zapoznaliśmy się z Ofertą „Pakietu edukacyjnego” i REGULAMINEM SZKOLEŃ WEBINARYJNYCH 

organizowanych przez Twigger Trade Sp. z o.o. w Warszawie na platformie IPES.PL oraz akceptujemy 

ich postanowienia. 

Posiadamy sprzęt spełniający Warunki Techniczne zawarte w regulaminie. 

Wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych przez Twigger Trade Spółka z o.o. w 

celu zorganizowania i prowadzenia spotkania on-line, zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 1997 roku o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). 

 Podpis zgłaszającego 
 

……………………………………………………… 
Wypełnione zgłoszenie uczestnictwa prosimy wysyłać faxem na numer (22) 840 35 10 lub mailem 

na adres mailowy ipes@twigger.pl



K & K Mariusz Kuźma Beata Jagodzińska – Kuźma s.c.  
Kancelaria Doradztwa Prawnego i Gospodarczego 

 

„Zmiany w postępowaniu o udzielanie zamówień publicznych po nowelizacji w 2016 r.”  

Szkolenie skierowane jest do: 

Osób wykonujących, kontrolujących i nadzorujących postępowania o zamówienia publiczne, a także 

ubiegających się o ich uzyskanie wykonawców. 

Cel szkolenia: 

1) przedstawienie istotnych dla udzielania zamówień publicznych elementów procesu udzielania 

zamówienia; 

2) poznanie wybranych aspektów stosowania zasad udzielania zamówień z zastosowaniem 

konkurencyjności, przejrzystości i równego traktowania podmiotów; 

3) zapoznanie się zagrożeniami pojawiającymi się w postępowaniu po nowelizacji przepisów.; 

4) nabycie wiedzy o zasadach przygotowania i prowadzenia postępowania oraz uczestnictwa w 

postępowaniach o zamówienia publiczne 

 

Korzyści z uczestnictwa:  

 

1) zdobycie niezbędnej, nowej wiedzy potrzebnej przy udzielaniu zamówień i uczestniczeniu w 

postępowaniach, 

2) uzyskanie informacji o nowych rozwiązaniach w zakresie zamówień publicznych, 

3) uzyskanie dostępu do konwersatorium/forum dyskusyjnego przez okres co najmniej 1 miesiąca po 

Webinarium poprzez przekazany Uczestnikowi do niego kod dostępu, 

4) uzyskanie dostępu do konwersatorium/forum dyskusyjnego, możliwości odtwarzania nagrania ze 

wszystkich webinariów objętych  programem szkolenia w dowolnym dla Uczestnika momencie, 

możliwość zadawania pytań i uzyskiwania odpowiedzi związanych z zaprezentowanym materiałem, 

linków do aktów prawnych oraz dostępnych dla Uczestnika momencie przez okres co najmniej 1 

miesiąca po Webinarium  

5) Konwersatorium/forum dyskusyjne będzie moderowane przez wykładowcę - Mariusza Kuźmę; 

6) uczestnictwo w Webinarium bez konieczności zaburzania rymu pracy pracownika, ponoszenia kosztów 

wyjazdów oraz diet 

7) szkolenie obejmuje  8 godzin wykładowych i jest podzielone na 2 sesje webinaryjne w ciągu 2 dni, co 

umożliwia w każdym dniu szkolenia odbycie webinarium oraz normalne wykonywanie obowiązków 

pracowniczych. 

Uczestnik nauczy się: 

Oceniać prawidłowość przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w 

świetle obowiązujących w prawie polskimi i europejskim zasad. Unikać błędów proceduralnych, a także 

błędów przy przygotowywaniu ofert. Identyfikować ich przyczyny; postrzegać systemowo zagadnienia 

związane z konkurencyjnym i przejrzystym udzielaniem zamówień publicznych oraz istotę zasad udzielania 

zamówień.  


