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ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE DWUDNIOWE SZKOLENIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  

DLA PRZEDSTAWICIELI PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH 
(OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWEM EKONOMII SPOŁECZNEJ,  

OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA PRZYGOTOWYWANIE OFERT LUB ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ  

W PRZEDSIĘBIORSTWACH EKONOMII SPOŁECZNEJ) 

 

TEMAT: 

„SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” 

 

Dostępne terminy:  

21 -22 luty 2019 r.  

25-26 luty 2019 r. 

 

Lokalizacja w centrum Krakowa  

 ul. Św. Filipa /5 minut od Dworca Głównego/ 

 

UDZIAŁ W SZKOLENIU JEST BEZPŁATNY  

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o kwalifikacji na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń 

 

Dodatkowo uczestnicy otrzymają: 

-  bezpłatne czasowe doradztwo utrwalające tematykę szkolenia po jego zakończeniu,  

- materiały dydaktyczne w formie skryptów, 

- catering (przerwa kawowa, przerwa obiadowa), 

- nocleg (dla uczestników którzy wyrażą chęć skorzystania) 

 

 
Szkolenie i doradztwo realizowane jest w ramach projektu „Społecznie przede wszystkim! Usługi 
społeczne w rękach podmiotów ekonomii społecznej – efektywne mechanizmy zlecania na bazie 
doświadczeń zagranicznych jednostek samorządu terytorialnego” współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

Podczas szkolenia kładziemy nacisk na praktyczny wymiar społecznych zamówień publicznych: 

✓ Gdzie szukać zamówień dla swojej organizacji? 

✓ Jak czytać dokumenty proceduralne i sprawnie wyszukiwać najistotniejsze informacje? 

✓ Jak sporządzać ofertę papierową/elektroniczną? 

✓ Jakie dokumenty należy przygotować? 

✓ W jaki sposób preferowane są podmioty ekonomii społecznej? 

 

 

Trener: EWA ROPKA – Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych w Jednostce prowadzącej 

zamówienia publiczne o zasięgu centralnym,  wieloletni praktyk zamówień publicznych, posiada 

bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń i doradztwa w obszarze zamówień publicznych 

ze szczególnym uwzględnieniem społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, absolwentka 

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
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Wypełnij Kartę zgłoszenia i wyślij na adres e-mail: klauzulespoleczne@prospekta.eu 

 

 

 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA I DORADZTWA Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
1.1.    Pojęcie zamówienia publicznego i zakres zastosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych 
1.2.    Pojęcie dostaw, usług i robót budowlanych 
1.3.    Źródła wiedzy o udzielanych przez JST społecznie odpowiedzialnych zamówieniach publicznych: 

a) Ogłoszenia o dialogach technicznych 
b) Ogłoszenia o zamówieniach publicznych publikowane na stronach Biuletynu Zamówień 

Publicznych i Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 
c) Plany zamówień publicznych 
d) Ogłoszenia o zamówieniach publicznych, do których nie znajdują zastosowania przepisy 

ustawy – Prawo zamówień publicznych 
1.4.    Zasady udzielania zamówień publicznych 
1.5.    Preferencje prospołeczne w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
1.6.    Podstawowe tryby udzielania zamówień publicznych 

a) Przetarg nieograniczony 
b) Przetarg ograniczony 

1.7.    Praktyczne aspekty sporządzania ofert 
a) Warunki udziału w postępowaniu 
b) Podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu i self-cleaning 
c) Kryteria kwalifikacji 
d) Kryteria oceny ofert 
e) Dokumenty podmiotowe i przedmiotowe 
f) Wadium 
g) Forma oferty oraz składanych zamawiającemu dokumentów i pełnomocnictw 
h) Tajemnica przedsiębiorstwa 
i) Oferty częściowe 

1.8.    Formy współpracy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
a) Konsorcjum 
b) Poleganie na zasobach podmiotu trzeciego 
c) Podwykonawstwo 

1.9.    Umowa w sprawie zamówienia publicznego 
a) Forma umowy 
b) Możliwości zmiany umowy 
c) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
d) Zaliczki na poczet realizacji przedmiotu umowy 

1.10.   Środki ochrony prawnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
a) Informacja o czynności niezgodnej z prawem 
b) Odwołanie 
c) Skarga 
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