
 
 

 

 

 

Szkolenie z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce, 

uwzględniające specyfikę zamówień z zakresu usług, dostaw i robót budowlanych, 

w tym tematyka partnerstwa publiczno-prywatnego. 

 

Program szkolenia: 

1. Przepisy regulujące udzielanie zamówień publicznych w Polsce (ustawa Prawo zamówień 

publicznych, rozporządzenia do ustawy Pzp, zasady regulujące system zamówień publicznych 

(jawność postępowania itd.)); 

2. Pozyskiwanie informacji o zamówieniach publicznych (miejsca publikacji ogłoszeń przez 

zamawiających, Biuletyn Zamówień Publicznych, Biuletyn UE, informatory płatne, sposoby 

wyszukiwania informacji o zamówieniach, protokół postępowania – pozyskiwanie informacji 

istotnych dla wykonawcy, sposób komunikacji z zamawiającym); 

3. Uczestnictwo wykonawcy w postępowaniu w zależności od trybu udzielania zamówień (tryby 

otwartej i ograniczonej konkurencji, tryby zamkniętej konkurencji i zamówienie z wolnej ręki, 

możliwości kształtowania przez wykonawców opisu przedmiotu zamówienia wynikające  

z procedur negocjacyjnych); 

4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) (opis przedmiotu zamówienia, warunki 

udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert (cenowe i merytoryczne, wzór umowy, możliwości 

wyjaśniania zmiany treści SIWZ); 

5. Spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu (warunki udziału  

w postępowaniu i sposób ich spełnienia, Spełnianie warunków przez konsorcja oraz powoływanie 

się na zasoby i potencjał osób trzecich, możliwości realizacji zamówienia przez podwykonawców, 

rodzaje dokumentów, których może żądać zamawiający, uzupełnianie i wyjaśnianie 

dokumentów, przesłanki wykluczenia wykonawcy); 

6. Istota zamówień na usługi społeczne – rodzaj, forma, wymagania proceduralne; 

7. Stosowanie klauzul społecznych w postępowaniach o zamówienie publiczne; 

8. Przygotowanie oferty (przygotowanie oferty zgodnie z wymogami SIWZ lub zaproszenia do 

składania ofert, zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa, procedura składania oferty, złożenie 

wadium); 

9. Proces oceny ofert (otwarcie ofert, proces oceny: wezwanie do uzupełnienia i wyjaśnienia treści 

oferty, odrzucenie oferty, wybór najkorzystniejszej oferty / unieważnienie postępowania); 

10. Umowy w sprawie zamówienia publicznego (obowiązki wykonawcy związane z zawarciem 

umowy, zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia, zmiany i odstąpienia od umowy); 

11. Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga); 

12. Wyszukiwanie ogłoszeń o zamówieniu (element warsztatu); 

13. Analiza ogłoszenia i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pod kątem możliwości udziału  

w postępowaniu (element warsztatu); 

14. Przygotowanie dokumentów potwierdzających spełnienie przez wykonawcę warunków udziału  

w postępowaniu (element warsztatu); 



 
15. Tworzenie konsorcjów, odpowiedzialność członków konsorcjum (element warsztatu); 

16. Zlecanie zamówienia podwykonawcom (element warsztatu); 

17. Przygotowanie oferty zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (na 

dostawy, na usługi, na roboty budowalne) - element warsztatu; 

18. Korespondencja z zamawiającym na etapie oceny i badania ofert (element warsztatu); 

19. Procedura składania odwołania ( element warsztatu). 

 

 

Zagadnienia dotyczące partnerstwa publiczno-prywatnego (maksymalnie 2 godziny lekcyjne): 

 

1. Definicja partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) i jego podstawowe cechy, definicja 

przedsiębiorcy a przepisy dot. PPP, uczestnicy przedsięwzięć PPP (ze szczególnym 

uwzględnieniem partnera prywatnego działającego najczęściej jako spółka celowa, odniesienie 

do project finance jako modelu finansowania przedsięwzięcia), PPP a tradycyjne formy realizacji 

inwestycji, podział ryzyka, mechanizmy wynagradzania, koncesja jako jedna z form PPP; 

2. Przygotowanie projektu PPP (informacja ogólna, główne założenia);  

3. Wybór partnera prywatnego (główne założenia, dialog konkurencyjny jako tryb rekomendowany  

w przypadku projektów PPP);  

4. Więcej informacji o PPP: odwołanie do strony ppp.gov.pl;  

5. Rola MIiR - centralna jednostka PPP w Polsce, wsparcie dla podmiotów publicznych, monitoring 

rynku PPP i inne zadania określone w ustawie o PPP. 

 


