Szanowni Państwo,

Nowy okres programowana (perspektywa 2014-2020) przyniósł wiele zmian w zasadach
rozliczania środków pomocowych. W szczególności swoistą rewolucję stanowi obowiązująca
dla wszystkich wydatków powyżej 50 000,00 zł zasada konkurencyjności; przepisy, które
dotąd obowiązywały wyłącznie w jednostkach sektora finansów publicznych w okrojonej
formie dotyczą teraz wszystkich beneficjentów funduszy unijnych.
Dlatego też, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom i oczekiwaniom, zapraszamy na
jednodniowe spotkanie, w czasie którego przybliżymy Państwu nowe Wytyczne oraz
pokażemy praktyczne zastosowanie przepisów dotyczących zasady konkurencyjności.
Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy dwie możliwości wyboru pakietu szkolenia. Pakiet
standardowy oraz pakiet platynowy. W obu pakietach zapewniamy: merytoryczne szkolenie,
materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, całodzienny bufet kawowy oraz lunch.
W ramach pakietu platynowego zapewniamy Państwu przez okres jednego miesiąca
kompleksową opiekę poszkoleniową. Doradzimy w każdej, wymagającej wiedzy eksperckiej
kwestii.
Wprowadziliśmy również specjalny rabat dla firm bądź jednostek, które zdecydują się
skierować na szkolenie większą ilość osób. Dla drugiej osoby – 10 %, dla trzeciej – 15 %, dla
czwartej i kolejnej – 20 %.
Spotkanie ma charakter warsztatowy, a uczestnictwo w nich łączy się z otrzymaniem
imiennych certyfikatów.
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Program szkolenia

„Stosowanie zasady konkurencyjności przy dokonywaniu wydatków w ramach
realizowanego projektu – zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”

Część pierwsza
Poświęcona będzie omówieniu przepisów i zasad udzielania zamówień na potrzeby projektu. W jej
trakcie poruszone zostaną następujące zagadnienia:
1. Przygotowanie postępowania w trybie konkurencyjnym:

Opis przedmiotu zamówienia;

Szacowanie wartości zamówienia – zasada trzech tożsamości.
2. Wszczęcie postępowania (zapytanie ofertowe):

Obowiązki w zakresie upublicznienia zapytania – strona internetowa, Dziennik Urzędowy
Unii Europejskiej;

Zawartość zapytania ofertowego, w szczególności:
 konstruowanie opisu sposobu spełniania warunków udziału w postępowaniu;
 kryteria oceny ofert;
 obowiązujące terminy składania ofert;
 przesłanki wykluczenia z postępowania;
 istotne postanowienia umowy.
3. Klauzule społeczne w zamówieniach.
4. Wybór oferty najkorzystniejszej – kiedy zasadę konkurencyjności uznaje się za spełnioną.
5. Obowiązki informacyjne w zakresie upublicznienia wyniku postępowania.
6. Dokumentowanie postępowania:

minimalna obligatoryjna zawartość protokołu;

załączniki do protokołu.
7. Zamówienia uzupełniające.

Część druga
Ma charakter warsztatowy. Przewidziane są praktyczne zajęcia, m.in. praca na oryginalnych
dokumentach z przeprowadzonych postępowań. Część ta ma na celu przygotowanie Uczestników do
samodzielnego, poprawnego przeprowadzenia procedur zakupowych.

Szkolenie planowane jest w godz.: 9:00-16:00
W trakcie szkolenia przewidziana jest przerwa kawowa ciągła oraz lunch (w godz. 13:00-13:30).
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Terminy szkoleń:
Data szkolenia

Miejscowość

18 października 2016 r.

Kraków

Lokalizacja
Q Hotel Plus Kraków
ul. Wygrana 6, 30-311 Kraków
Centrum Konferencyjne NIMBUS

25 listopada 2016 r.

Warszawa
Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa

29 listopada 2016 r.

Q Hotel Plus Wrocław

Wrocław

ul. Zaolziańska 2, 53-334 Wrocław

Cena:
Pakiet standardowy

Pakiet platynowy

750 zł netto

1500 zł netto

922,50 brutto (23% VAT)

1845 zł brutto (23% VAT)

Szkolenie

TAK

TAK

Materiały szkoleniowe
Bezpłatny bufet kawowy
Lunch
Certyfikat uczestnictwa

TAK
TAK
TAK
TAK

TAK
TAK
TAK
TAK

Opieka poszkoleniowa przez
okres 1 miesiąca*

NIE

TAK

Cena

*W zakres opieki poszkoleniowej wchodzi doradztwo przy realizacji bieżących oraz planowanych projektów

Zajęcia prowadzi:
Katarzyna Kasprów – Romaniuk: specjalista, praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem całe życie zawodowe związana z systemem zamówień publicznych. Problematykę zamówień
publicznych zgłębia zarówno z punktu widzenia zamawiających, jak i wykonawców,
co pozwala na szerokie ujęcie poruszanych kwestii. Audytor, realizuje audyty i kontrole
poprawności wydatkowania środków publicznych w ramach realizowanych projektów na
zlecenie Instytucji Zarządzających, Pośredniczących, oraz Beneficjentów. Słuchacz oraz
wykładowca licznych szkoleń, warsztatów oraz konferencji poświęconych tematyce
zamówień publicznych.
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