Fundacja Polskiej Akademii Nauk
ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

Zamówienia publiczne na usługi społeczne
Lublin, 06.08.2019

Korzyści

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Pojęcie, definicja, katalog usług społecznych.
2. Usługi społeczne w prawie unijnym.
3. Omówienie elementów, jakie powinny znaleźć́ się̨
w procedurze udzielania zamówień́ publicznych na usługi
społeczne i inne szczególne usługi poniżej wartości progów
określonych w art. 138g ustawy Pzp tj. 750.000 euro:
•

ogłoszenie i jego zawartość;

•

przeprowadzenie postępowania.

4. Warsztat: omówienie wybranego postępowania na usługi
społeczne do A do Z.

Omówienie
przepisów
i procedur
wynikających z art.
138g ustawy Pzp
oraz właściwego
wykorzystania tych
przepisów
w praktyce.
Analiza wybranego
przykładu
postępowania,
omówienie
niezbędnej
dokumentacji oraz
najczęściej
popełnianych
błędów.

Osoba do kontaktu

Adresaci

Agnieszka Skwarzyńska

Pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie i przeprowadzenie
procedury zamówień publicznych w jednostce, członkowie komisji
przetargowych,
publicznych.

kontrolerzy

i

audytorzy

procedur

zamówień

Tel./Fax 81 745 06 00
Tel. kom. 514 062 750
e-mail:
a.skwarzynska@fundacjapan.lublin.pl

Wykładowca

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Prawnik, wykładowca akademicki. Doradca ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej
w wielu jednostkach sektora finansów publicznych. Były wieloletni pracownik organu kontroli
państwowej. Akredytowany Ekspert ©KFE (Akredytacja nr 0146/EKFE/12/2011). Autor
publikacji i artykułów w prasie fachowej oraz współpracownik miesięcznika „Przetargi
publiczne”. Ceniony trener z kilkunastoletnim doświadczeniem, prowadzący szkolenia m.in.
dla ministerstw, urzędów wojewódzkich, regionalnych izb obrachunkowych, Urzędu Komisji
Nadzoru Finansowego, Komendy Głównej
Policji, Agencji Wywiadu, urzędów
marszałkowskich, jednostek samorządowych i innych.

Termin
6 sierpnia 2019 r., godz. 10.00 – 15.00

Miejsce szkolenia
Centrum Konferencyjne Fiesta
(budynek Polskiego Związku Motorowego – I piętro)

ul. Prusa 8 w Lublinie (boczna Al. Solidarności; 600 m od dworca głównego PKS;
z dworca PKP dojazd autobusem linii nr 1)

Parking dla uczestników szkolenia jest bezpłatny

Cena
330 zł netto/os.
Zwolnione z VAT w przypadku finansowania szkolenia przynajmniej w 70% ze środków
publicznych.
Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
poczęstunek i serwis kawowy.
UWAGA! RABAT 10% dla drugiej i kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej
instytucji.
Płatność przelewem w terminie 14 dni na podstawie faktury otrzymanej po szkoleniu.

Zgłoszenia
Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać mailem na adres:
a.skwarzynska@fundacja-pan.lublin.pl lub faksem
na nr 81 745 06 00 do 30 lipca 2019 r.
Uwaga: Przyjęcie zgłoszenia potwierdza telefonicznie lub mailowo
pracownik Fundacji! Ilość miejsc ograniczona.
Niezgłoszenie rezygnacji najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia będzie
równoznaczny z obciążeniem Państwa 50% kwoty odpłatności za szkolenie.
Fundacja Polskiej Akademii Nauk zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia
w przypadku nie zebrania odpowiedniej liczby uczestników.

Fundacja Polskiej Akademii Nauk
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Zamówienia publiczne na usługi społeczne
Lublin, 06.08.2019 r.
DANE UCZESTNIKA:
Imię i Nazwisko:
Stanowisko:
E-MAIL:
TELEFON KONTAKTOWY:

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Polskiej Akademii Nauk w celu:
realizacji mojego zgłoszenia i uczestnictwa w szkoleniu, a także w celu dokonania czynności rozliczeniowych*.
Zostałem poinformowany, iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w dowolnym momencie, poprzez
wysłanie wiadomości o wycofaniu zgody na adres szkolenia@fundacjapan.pl
(*Brak zgody uniemożliwia realizację zgłoszenia i uczestnictwo w szkoleniu)

………………………………………………
podpis uczestnika szkolenia

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Polskiej Akademii Nauk w celu
informowania mnie drogą elektroniczną o organizowanych szkoleniach. Zgoda dotyczy podanego adresu
poczty e-mail. Zostałem poinformowany, iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w dowolnym momencie,
poprzez wysłanie wiadomości o wycofaniu zgody na adres szkolenia@fundacjapan.pl

………………………………………………
podpis uczestnika szkolenia

DANE DO FAKTURY:
NABYWCA:
ADRES:
NIP:

ODBIORCA:
ADRES:

□

Oświadczam, że uczestnictwo w szkoleniu opłacone jest co najmniej w 70% ze środków publicznych

………………………………………………
miejscowość i data

………………………………………………
pieczęć instytucji

………………………………………………

imię i nazwisko oraz podpis osoby zgłaszającej

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać mailem na adres:
a.skwarzynska@fundacja-pan.lublin.pl lub faksem na nr 81 745 06 00
Fundacja Polskiej Akademii Nauk
Pałac Czartoryskich 20-080 Lublin, Plac Litewski 2;
Tel./Fax: + 48 81 745 06 00, email: fundacja@fundacja-pan.lublin.pl, www.fundacjapan.pl
NIP: 712-27-97-397 REGON: 432657205 KRS: 0000160127

