
 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE 

Kontrola zamówień publicznych  
Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości przy realizacji zamówień,  

w tym współfinansowanych z środków budżetu UE 

Lublin, 25.02.2020 r.  
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA: 

1. Wprowadzenie 

− Prawo zamówień publicznych jako lex specialis wobec kodeksu cywilnego - 
metoda wykładni systemowej 

− zasada uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców jako ratio 
legis przepisów o zamówieniach publicznych  

− taryfikator korekt finansowych a definicja nieprawidłowości 

 
2. Nieprawidłowości na etapie przygotowania postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego (szacowanie wartości zamówienia) 
− metody agregowania zamówień 
− techniki ustalania wartości zamówienia 
− zamówienie nieplanowane 
− zamówienia udzielane w częściach 

− zamówienia realizowane w ramach projektów wieloletnich  
− projekty partnerskie a szacowanie wartości zamówienia 

 
3. Nieprawidłowości na etapie przygotowania postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego (opis przedmiotu zamówienia) 

− niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia 

− pośrednie i bezpośrednie naruszenie zasady zachowania uczciwej konkurencji 
poprzez dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia 

− równoważność rozwiązań 
− używanie norm i innych odniesień 
− brak podziału zamówienia (uzasadnienie) 
− zamówienia wielorodzajowe  

 

4. Nieprawidłowości na etapie przygotowania postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego (warunki udziału w postępowaniu oraz 
podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu) 
− warunki udziału w postępowaniu – omówienie najczęstszych nieprawidłowości  
− zasada proporcjonalności 
− wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia 
− korzystanie z zasobów innych podmiotów 

− dokumenty, jakich może żądać zamawiający 
− skutki żądania dokumentów „nadmiernych” 

− problematyka aktualności dokumentów i katalogu dokumentów, jakich można  
żądać z ofertą 

− podstawy wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu 
− uzupełnianie i wyjaśnianie dokumentów 

 
5. Nieprawidłowości na etapie przygotowania postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego (kryteria oceny ofert) 
− zasada 60/40 (art. 91 ust. 2a PZP) 
− uzasadnianie dominacji kryterium cenowego  
− kryteria podmiotowe  
− kryteria mierzalne i niemierzalne  

− kryteria niegwarantujące oszczędności i gospodarności 
− najczęściej występujące nieprawidłowości 

 

 

 

 

Korzyści  

Wskazanie obszarów 

ryzyka związanych 

z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia 

publicznego w aspekcie 

kontroli RIO, NIK oraz 

Instytucji 

Zarządzających. 

Szkolenie obejmuje 

zajęcia ściśle 

praktyczne, 

prowadzone metodą 

warsztatową, oparte na 

przygotowanych 

wcześniej przykładach 

praktycznych (case 

study).  

 

 
 

Adresaci  

Program warsztatów 

jest przygotowany 

tak, aby mogły w nim 

uczestniczyć zarówno 

osoby zaczynające 

pracę z zamówieniami 

publicznymi 

(początkujący), jak 

i osoby posiadające 

zaawansowaną 

wiedzę na temat 

zamówień 

publicznych, a także 

pracownicy komórek 

merytorycznych 

przygotowujący opis 

przedmiotu 

zamówienia. 

Fundacja Polskiej Akademii Nauk  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osoba do kontaktu 

Agnieszka Skwarzyńska 

Tel./Fax 81 745 06 00 

Tel. kom. 514 062 750  

e-mail: 

a.skwarzynska@fundacja-

pan.lublin.pl 

 

 
 

 
 

Wykładowca  

Wieloletni pracownik organu kontroli państwowej, prowadzący szkolenia z 

zamówień publicznych dla ministerstw, organów centralnych, regionalnych 

izb obrachunkowych, jednostek samorządu terytorialnego. Stały 

współpracownik miesięcznika „Przetargi Publiczne”, akredytowany ekspert 

KFE, autor wielu opracowań monograficznych z zakresu zamówień 

publicznych. 

 

Miejsce szkolenia 
Centrum Konferencyjne PZM (restauracja 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 

Termin  
25 lutego 2020 r., godz. 10.00 – 15.00 

Cena 
330 zł / 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 19 lutego 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. 
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6. Nieprawidłowości dotyczące zmian dokumentów przetargowych  
− terminy składania ofert 
− zmiany SIWZ 
− wyjaśnienia SIWZ 

− zmiany ogłoszenia istone i nieistotne 

− zasady przedłużania terminu składania ofert 
 

7. Nieprawidłowości w zakresie zmiany umów i trybów niekonkurencyjnych  
− wybór trybu zamówienia z wolnej ręki przy braku przesłanek ustawowych 
− niedozwolone zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego – przesłanki dokonywania zmian. 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Kontrola zamówień publicznych  

Lublin, 25.02.2020 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 

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać mailem na adres: 
a.skwarzynska@fundacja-pan.lublin.pl lub faksem na nr 81 745 06 00 

 

F u n d a c j a  P o ls k ie j  A k a d e m i i  N a u k   
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 

 
 
 
 

……………………………………………… 
pieczęć instytucji 

……………………………………………… 
miejscowość i data 

……………………………………………… 
imię i nazwisko oraz podpis osoby zgłaszającej 

 

Fundacja Polskiej Akademii Nauk 
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