Zapraszamy na szkolenie:

REJESTR UMÓW, UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ 130 000 ZŁ
20 czerwiec 2022r. godz. 9.00-14.00
ON-LINE w formie WEBINARIUM

Koszt Uczestnictwa: 260 zł brutto
Szkolenie w formie webinarium jest to:
Wykład online nadawany na specjalnie przygotowanej platformie.
Uczestnicy będą na żywo brali udział w szkoleniu z możliwością zadawania pytań na czacie.
Podczas szkolenia oprócz prezentacji będzie widoczny prowadzący.
Rejestr umów. Udzielanie zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 złotych,
z uwzględnieniem nowego wymogu dla jednostek sektora finansów publicznych
W programie:
1. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – określenie przedmiotu zamówienia
oraz ustalenie wartości zamówienia i sposobu prowadzenia postępowania w zależności od tej wartości
- określenie przedmiotu zamówienia,
- prawidłowe ustalenie wartości zamówienia:
- plan zamówień na każdy rok i jego powiązanie z szacowaniem wartości,
- podstawa ustalenia wartości zamówienia,
- zakaz zaniżania wartości zamówienia oraz dzielenia zamówienia na części w celu uniknięcia
stosowania ustawy bądź jego procedur,
- sposób szacowania wartości zamówień w zależności od ich rodzaju: czym się różni szacowanie
dostaw, usług oraz robót budowlanych?
- szacowanie wartości podobnych dostaw oraz dostaw lub usług powtarzających się okresowo.
2. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, którego wartość jest mniejsza niż 130 000 złotych
- analiza przepisów znajdujących zastosowanie przy zamówieniach o wartości mniejszej niż 130 000 złotych
(ustawa o finansach publicznych, kodeks cywilny),
- sposób wydatkowania środków publicznych przy zamówieniach o wartości mniejszej niż 130 000 złotych:
- celowość, oszczędność, efektywność wydatkowania środków,
-zagadnienie stosowania podstawowych zasad udzielania zamówień: równe traktowanie
wykonawców, uczciwa konkurencja, jawność postępowania, dokumentowanie przebiegu
postępowania,
- wewnętrzny regulamin udzielania zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 złotych,
- obowiązek sporządzenia czy też dowolność? omówienie przykładowych postanowień regulaminu;
- przeprowadzenie postępowania o wartości zamówienia mniejszej niż 130 000 złotych,
- omówienie procedury badania i wyboru oferty w celu dochowania wymogów ustawy o finansach
publicznych – sposoby udzielania zamówień o wartości zamówienia mniejszej niż 130 000 złotych,
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- sposób przeprowadzenia postępowania i udzielania zamówień o wartości zamówienia mniejszej
niż 130 000 złotych, przy wydatkowaniu środków unijnych, w świetle wytycznych horyzontalnych
w zakresie kwalifikowalności wydatków współfinansowanych ze środków UE i komunikatu Komisji
Europejskiej.
3. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia o wartości mniejszej niż 130 000 złotych
- forma umowy przy zamówieniach o wartości mniejszej niż 130 000 złotych,
- jaka powinna być treść umowy w sprawie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 130 000 złotych?
- możliwość zmiany umowy, której wartość jest mniejsza niż 130 000 złotych.
4. Rejestr umów i obowiązki z tym związane dla jednostek sektora finansów publicznych
- jakich umów dotyczy rejestr umów,
- jakie informacje należy wprowadzić do rejestru umów,
- od kiedy należy wprowadzać informacje o zawartych umowach,
- sankcje z tytułu nieprawidłowości przy rejestrze umów.
5. Dyskusja i zapytania uczestników – na bieżąco, w trakcie trwania całego szkolenia

Szkolenie poprowadzi: Grzegorz Soluch
Prawnik, specjalista z zakresu zamówień publicznych, autor wielu wykładów i szkoleń (ponad 20 lat doświadczenia
w pracy trenera, prawie 500 przeprowadzonych szkoleń); wykładowca, autor kursu e-learning „Zrozumieć
Zamówienia Publiczne”; członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych (OSKZP);
w latach 2004-2007 arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych; trener na platformie e-learningowej
PZPgo.

WAŻNE INFORMACJE
1. Nie trzeba instalować żadnych aplikacji. Po zapisaniu się na szkolenie na Państwa e-mail w dniu
poprzedzającym szkolenie zostanie wysłany mail z linkiem do platformy
2. Koszt brutto obejmuje dostęp do platformy w czasie realizacji wykładu, materiały szkoleniowe w wersji
elektronicznej, certyfikat na życzenie uczestnika wysłany on-line
3. Faktura zostanie wysłana on-line po szkoleniu na wskazany e-mail w formularzu zgłoszenia
WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10)
Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge lub Opera

Formularz zgłoszenia który znajduje się w załączniku proszę wysłać na
e-mail: szkolenia@irpbb.pl
Osoba do kontaktu Ewa Lorencik tel. 662 920 902 e-mail: elorencik@irpbb.pl
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA
Temat
data i miejsce:

Rejestr umów. Udzielanie zamówień publicznych
o wartości mniejszej niż 130 000 złotych
20 czerwiec 2022r. szkolenie on-line
DANE DO FAKTURY:

Nabywca:

Odbiorca:

Imię i nazwisko

e-mail, na który ma być wysłana faktura

DANE UCZESTNIKA/UCZESTNIKÓW
e-mail uczestnika szkolenia, pod
Stanowisko
którym będzie dostępny

Telefon uczestnika
szkolenia

Płatność: przelew – 14 dni; inny termin płatności……………………………..
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
Administratorem Danych Osobowych jest IRP Inwestycje – Rozwój – Personel Spółka z.o.o. z siedzibą Bielsku-Białej
ul. Siewna 12/29, 43-300 Bielsko-Biała.
CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych osobowych w celu:
- organizacji szkolenia i jego rozliczenia w oparciu o Państwa zainteresowanie naszą ofertą (art.6.ust. 1pkt. b i c RODO)
gdy to konieczne dane mogą być przetwarzane:
- w celu wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych, w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur,
dowodów sprzedaży, innych dokumentów księgowych, zapewnienia rozliczalności na podstawie przepisów prawa (podstawa prawna art. 6
ust. 1 lit. c RODO);
- w celu dochodzenia roszczeń, windykacji, w celach dowodowych, w celu oferowania Państwu przez nas produktów i usług bezpośrednio,
będących realizacją naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 pkt F RODO); a w zakresie wykraczającym w oparciu o Państwa dobrowolną
zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a),
UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia wyrażonej zgody. Realizacja poszczególnych uprawnień zależeć będzie od przepisów szczególnych.
Pełny obowiązek informacyjny znajduje się pod adresem: irpbb.com.pl w zakładce RODO.

WARUNKI REZYGNACJI ZE SZKOLENIA: Rezygnacja ze szkolenia webinarnego musi nastąpić w formie pisemnej, nie później
niż 3 dni robocze przed datą szkolenia webinarnego. Rezygnacja w terminie późniejszym, jej brak lub nie uczestniczenie
w szkoleniu webinarnym nie zwalnia od uiszczenia faktury w pełne wysokości.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie ofert szkoleniowych Spółki IRP zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą
elektroniczną z dnia 18.07.2002r.
□ TAK □ NIE
Zapoznałam/em się i akceptuję powyższe warunki
Podpis osoby upoważnionej
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