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Szanowni Państwo,
Nowelizacja z dnia 22 czerwca 2016 r. znacząco wpłynęła na
praktykę udzielania zamówień publicznych w Polsce a dokonana
modernizacja systemu zamówień publicznych istotnie zmieniła
ponad połowę dotychczasowych regulacji udzielania zamówień.
Wśród licznych zmian znalazły się zarówno takie, które mogą
usprawnić zamówieniowe procedury, jak i takie, które wprowadzają
– zarówno dla wykonawców jak i zamawiających – liczne, poważne,
a niekiedy potencjalnie szkodliwe, obowiązki.
Prawnicy kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr od początku
procesu legislacyjnego monitorowali i uczestniczyli w pracach nad
projektem nowelizacji. Od momentu wejścia przepisów w życie
zebrane zostały cenne i unikalne doświadczenia w zakresie
stosowania zmodernizowanych przepisów. Praktyka wielokrotnie
potwierdza, że prognozy kancelarii WBK co do skuteczności i
sposobu interpretacji nowych przepisów okazują się trafne.
Zapraszamy serdecznie do udziału w warsztatach, których program
został przygotowany z uwzględnieniem problemów, z jakimi
kancelaria mierzy się obsługując swoich klientów, a także na
podstawie bogatego doświadczenia szkoleniowego WKB,
obejmującego w szczególności problematykę implementacji tzw.
nowych dyrektyw zamówieniowych.
Do zobaczenia!

KTO WEŹMIE UDZIAŁ:
dyrektorzy, kierownicy, specjaliści ds.:
- zamówień publicznych
- przetargów
- zakupów
- sprzedaży
prawnicy wewnętrzni i zewnętrzni specjalizujący się w PZP
dyrektorzy, kierownicy działów prawnych
wszyscy zainteresowani tematyką zamówień publicznych
Warsztaty poprowadzą członkowie zespołu prawa zamówień
publicznych kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr
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PROGRAM
.
8:30 Rejestracja uczestników i poranna kawa
9:00 Podstawowe kierunki zmian systemu zamówień publicznych
Omówione zostaną podstawowe założenia reformy PZP a ich
zrozumienie ma kluczowe znaczenie praktyczne i – jak potwierdza
praktyka – niejednokrotnie pozwala na uzasadnienie probiznesowej
i elastycznej postawy uczestników rynku zamówień.
- Nowelizacja: przyczyny i założenia modernizacji europejskiego i
polskiego systemu zamówień publicznych – zmiana paradygmatu
udzielania zamówień
- Pozaekonomiczne cele zamówień społecznych: ekologia,
innowacje, rynek pracy
- Zamówienia in-house – uprzywilejowanie sektora publicznego?
- Jawność i tajemnica w postępowaniach o udzielenie zamówienia
publicznego
- Elektronizacja systemu zamówień publicznych
10:30 Przerwa na kawę
10.45 Warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
Poważnym zmianom uległy zasady udziału w postępowaniu. Kto i na
jakich zasadach podlega badaniu podmiotowemu? Jak bronić się
przed niezasadnym wykluczeniem, a jak wyegzekwować obowiązek
rzetelnej weryfikacji wszystkich oferentów? Jakie są prawne ryzyka
korzystania z podwykonawców? Przeanalizujemy następujące
kwestie:
- Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczania
wykonawców,
- Poleganie na zasobach podmiotów trzecich
- Zasady korzystania z podwykonawców
- Procedura self-cleaning
- Case-study
12:15 Lunch
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PROGRAM ciąg dalszy
.
13.15 Opis przedmiotu zamówienia i zasady wyboru oferty
najkorzystniejszej
Opis przedmiotu zamówienia ma zazwyczaj decydujący wpływ na
biznesowe decyzje uczestników przetargu. Z punktu widzenia
zamawiającego stanowi punkt odniesienia dla oceny ofert. Dlatego
tak ważna jest zdolność jego prawidłowej interpretacji, a także
umiejętność oddziaływania na jego kształt przed złożeniem oferty.
Przekazana zostanie wiedza oraz kompetencje a moduł obejmuje
następujące zagadnienia:
- Zasady opisywania przedmiotu zamówienia,
- Obowiązek stosowania umów o pracę
- Nowe reguły stosowania pozacenowych kryteriów oceny ofert
- Zasady odrzucania i wyboru oferty
- Case-study
14:45 Przerwa na kawę
15:00 Jak skutecznie chronić swoje interesy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego
Często zdarza się, że właściwa ochrona interesów wymaga
zastosowania środków odwoławczych. Korzystanie z nich jest
jednak w polskich realiach bardzo skomplikowane, wymaga
specjalistycznej wiedzy, którą zwykle trzeba stosować w niezwykle
napiętych terminach. W ramach ostatniego modułu omówione
zostaną podstawowe problemy związane z postępowaniami
odwoławczymi. Bazując na dużym doświadczeniu procesowym
prowadzący podzielą się swoimi umiejętnościami i wiedzą na temat
następujących zagadnień:
- Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
- Kontakty zamawiającego z wykonawcami
- Środki ochrony prawnej
- Rozprawa przed Krajową Izbą Odwoławczą – praktyczne
wskazówki
- Case-study
16:30 Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów
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Jan Roliński, adwokat, senior partner, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr
Kieruje praktyką prawa zamówień publicznych w kancelarii WKB i jest ekspertem w tej
dziedzinie. Reprezentuje wykonawców i zamawiających przed Krajową Izbą Odwoławczą,
Sądem Okręgowym w sprawach spornych związanych z procedurami udzielenia zamówień
publicznych, a także w sprawach karnych związanych z przetargami. Ma doświadczenie w
doradztwie przy największych w Polsce projektach infrastrukturalnych. Ekspert w
procesie prac legislacyjnych nad projektem prawa zamówień publicznych, autor licznych
publikacji i prelegent na krajowych i międzynarodowych konferencjach poświęconych
tematyce zamówień publicznych. Co roku otrzymuje wraz z zespołem wyróżnienia w
dziedzinie prawa zamówień publicznych przyznawane przez dziennik Rzeczpospolita oraz
międzynarodowy przewodnik po rynku usług prawniczych Chambers Europe.

Wioleta Polak, radca prawny, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr
Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych zapewniając bieżącą obsługę krajowych i
zagranicznych podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz
zamawiających klasycznych i sektorowych, włącznie z reprezentacją w KIO i przed sądami
powszechnymi.Jest również specjalistką z zakresu prawa pracy – ma doświadczenie m.in.
w sprawach dotyczących indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, restrukturyzacji
zakładów pracy (w tym o charakterze transgranicznym), zasad wynagradzania, w tym w
sektorze bankowym, oraz zwolnień grupowych. Jest autorką publikacji oraz prowadzi
szkolenia zarówno z zakresu prawa zamówień publicznych jak i prawa pracy.

Jarosław Kola, prawnik, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr
Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych i w tym zakresie doradza zarówno
zamawiającym, jak i wykonawcom we wszystkich kwestiach związanych z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego. Opracowuje także opinie oraz analizy prawne m.in. w
ramach procesu legislacyjnego. Zamówienia publiczne są dla niego nie tylko polem dla
działalności zawodowej, lecz także obszarem aktywności naukowej. W ramach Katedry
Publicznego Prawa Gospodarczego WPiA UAM prowadzi badania nad funkcjonowaniem
polskiego systemu zamówień publicznych, w szczególności nad zagadnieniem
instrumentalizacji zamówień. Projekty naukowe realizował m.in. w ośrodkach naukowych
w Heidelbergu, Paryżu, Oksfordzie czy Nottingham. Autor publikacji naukowych i
popularyzatorskich z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa administracyjnego i
zarządzania publicznego. Referent na licznych konferencjach naukowych w Polsce i
zagranicą.

Formularz zgłoszeniowy: Nowe Prawo Zamówień Publicznych, 28 lutego 2018, Warszawa
Koszt udziału: Zgłoszenie do 12 stycznia 2018: 895 zł +23% VAT || Zgłoszenie po 12 stycznia 2018: 1195 zł + 23% VAT
Prosimy wypełnić drukowanym pismem i wysłać faksem: +48 22 100 41 31 lub skan mailem na adres: zgloszenie@reconferences.pl
Dane uczestników
Uczestnik 1

Uczestnik 2

Imię i nazwisko:

Imię i nazwisko:

Departament:

Departament:

Stanowisko:

Stanowisko:

Numer telefonu:

Numer telefonu:

Adres e-mail:

Adres e-mail

Osoba zgłaszająca

Stanowisko:

Imię i nazwisko:

Numer telefonu:

Departament:

Adres e-mail:

Dane firmy

Dane do faktury

Nazwa firmy:

Nazwa firmy:

Adres firmy:

Adres firmy:

Numer telefonu:

Adres e-mail:

Numer faxu:

NIP:

Adres e-mail:

UWAGI:

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby : 895 PLN netto (do 12.01.2018); 1195 PLN netto (po 12.01.2018) 2. Cena obejmuje udział w wydarzeniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch. Cena
nie obejmuje noclegu, parkingu. 3. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza faxem lub drogą elektroniczną do RE Conferences Tomaszewska Szary sp.j., stanowi zawarcie umowy
pomiędzy stronami. 4. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego zostanie wystawiona i wysłana faktura pro forma. 5. Wpłata na podstawie faktury pro-forma powinna być dokonana w terminie 14
dni od dokonania zgłoszenia, jednak nie później niż przed rozpoczęciem wydarzenia. 6. Wpłaty należy dokonać na konto: RE Conferences Tomaszewska Szary sp.j., ul. Pabla Nerudy 5 lok. 71, 01-926
Warszawa, mBank, PL 97 1140 2004 0000 3002 7681 1882 7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres organizatora (liczy się data otrzymania rezygnacji przez organizatora)
lub telefonicznie – uczestnik otrzymuje potwierdzenie mailowe, które stanowi podstawę rezygnacji. W przypadku rezygnacji na minimum 14 dni przed rozpoczęciem wydarzenia nie obciążymy
Państwa opłatą za udział (jeśli dokonana została opłata za wydarzenie, opłata zostanie zwrócona w ciągu 7 dni na ten sam rachunek bankowy, z którego dokonana została opłata). W przypadku
rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział. 8. Brak udziału w wydarzeniu bez dokonania rezygnacji zgodnie z punktem 7
niniejszego regulaminu skutkuje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Brak wpłaty za udział w wydarzeniu nie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału. 9. Można dokonać zmiany osoby biorącej
udział w wydarzeniu w ramach tej samej organizacji. Zmiana taka musi być potwierdzona przez organizatora. 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania
wydarzenia. 11. W przypadku odwołania wydarzenia organizator zwróci uczestnikom wpłacone kwoty w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia odwołania wydarzenia. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za zwrot kosztów przejazdu, noclegu etc. 12. Wszystkie treści zawarte w programie i opisie wydarzenia są własnością RE Conferences Tomaszewska Szary sp.j. oraz podmiotów
współpracujących. Zabronione jest wykorzystywanie, odtwarzanie, publikowanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie bez pisemnej zgody RE Conferences Tomaszewska Szary sp.j.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH (prosimy zaznaczyć)

X Potwierdzam, iż zapoznałem się z warunkami uczestnictwa i zobowiązuję się do


zapłaty całości kwot wynikających z niniejszego zgłoszenia. Potwierdzam, iż
przejmuję zobowiązanie wobec RE Conferences Tomaszewska Szary sp.j.
wynikające z niniejszego zgłoszenia, gdy wskazany przeze mnie płatnik nie ureguluje
należności. (pole obowiązkowe)

X Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjnych


dotyczących działalności prowadzonej przez RE Conferences Tomaszewska Szary
sp.j. Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. Ust. 144 poz. 1204) o świadczeniu
usług drogą elektroniczną wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną
informacji o wydarzeniach oraz materiałów konferencyjnych dotyczących RE
Conferences Tomaszewska Szary sp.j. (pole obowiązkowe)

X Zgodnie z §3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie


przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad przechowywania oraz trybu
udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z
2010 r. Nr 249 poz. 1661), oświadczam, iż zgadzam się na wystawianie oraz
przesyłanie mi faktur elektronicznych na adres e-mail księgowości wskazany w
formularzu zgłoszeniowym. (pole obowiązkowe)

 Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. Ust. 144 poz. 1204) o świadczeniu usług

drogą elektroniczną wyrażamy zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert
oraz informacji handlowych klientów RE Conferences Tomaszewska Szary sp.j.
Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo
kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich
poprawiania.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RE Conferences
Tomaszewska Szary sp.j. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pabla Nerudy 5 lok. 71. info@reconferences.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi jako uczestnika szkolenia i/lub
przedstawienia ofert szkoleń i konferencji wyłącznie zgodnych z Pani/Pana stanowiskiem pracy na podstawie art. 6 ust 1 pkt a/b. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas
nieokreślony, do momentu rezygnacji przez Pana/Panią ze zgody na przetwarzanie danych osobowych. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest a/ dobrowolne, jeśli nie dokonuje
Pani/Pan zgłoszenia udziału w szkoleniu/konferencji, b/ konieczne, do przyjęcia Pani/Pana zgłoszenia do udziału w szkoleniu/konferencji i przekazywania informacji dotyczących wybranego
szkolenia/konferencji. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ/ZGŁASZAJĄCEJ

PIECZĘĆ FIRMOWA
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