
Przygotowanie postępowania na roboty budowlane.
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) + załączniki. 

Przygotowanie od A do Z – krok po kroku. 

26.05.2022 r.  szkolenie online

SZKOLENIE POPROWADZI:
Piotr Sperczyński – jeden z najbardziej cenionych specjalistów i trenerów w zakresie zamówień 
publicznych w Polsce, zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1994 roku – doskonale 
zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów podlegających systemowi zamówień 
publicznych. Trener zamówień publicznych wpisany w roku 1994 na listę Prezesa UZP w zakresie: 
dostaw, usług, usług informatycznych oraz robót budowlanych. Autor licznych publikacji i 
artykułów. W latach 1995-2006 wpisany na listę arbitrów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 
Wiedza praktyczna sprawdza się przy konsultacjach w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań, 
weryfikacji ogłoszeń o zamówieniu i treści specyfikacji czy budowaniu rozwiązań organizacyjnych, 
lub w prowadzeniu szkoleń na terenie całego kraju. W chwili obecnej jest to osoba posiadająca 
cenny zbiór doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań, z których warto skorzystać. Praktyk w trzech 
płaszczyznach: zamawiający, wykonawca i kontrola zamówień. Każdego roku w jego szkoleniach 
bierze udział kilka tysięcy osób (średnio w roku ok. 120 szkoleń jedno/dwu lub trzydniowych), a 
częste konsultacje i doradztwo (także telefonicznie) jest prowadzone od 26 lat. W rankingach 
popularności osób prowadzących szkolenia niezmiennie zajmuje czołowe pozycje.             

CEL SZKOLENIA:

Uczestnicy szkolenia zapoznają 
się z kluczowymi elementami 
przygotowania do procedury zamówień 
publicznych w trybie podstawowym 
(bez negocjacji) w oparciu o art. 275 pkt 1 w 
tym zasadami przygotowania SWZ z załącznikami. 
Uzyskają także wiedzę, w jaki sposób łączyć w jednym dokumencie (SWZ): potrzeby i 
wymagania opisane przedmiotem zamówienia z przepisami prawa. Nie sam 
dokument, ale jego omówienie i praktyczne podpowiedzi są siłą tego szkolenia i 
wiedzy przekazywanej przez prowadzącego szkolenie. Po zakończeniu szkolenia 
uczestnicy otrzymają w wersji elektronicznej propozycję dokumentu, na podstawie 
którego będzie możliwość przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia w 
sposób szybki i efektywny. Częste kontrole i możliwe nieprawidłowości w 
przygotowywanej dokumentacji są nieproporcjonalne do kosztu uczestniczenia w 
szkoleniu i wiedzy, którą pozyskuje uczestnik szkolenia.



PARAMETRY SZKOLENIA: 

Warunki 
zgłoszeń

Czas trwania 
zajęć 1 dzień: 8:30 - 15:00 (logowanie od godz. 8:00)

Adresaci 
szkolenia

Kierownicy Działów Zamówień Publicznych, Kierownicy Jednostek, Członkowie Komisji Przetargowych, Pracownicy Działów 
Zamówień Publicznych, osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy i umiejętności praktycznych z zamówień publicznych

Miejsce 
szkolenia Szkolenie online 

Warunki 
finansowe

Termin zgłoszeń

Cena za szkolenie 320,00 zł (VAT ZW + oświadczenie lub + 23% podatku VAT). Warunek skorzystania ze zwolnienia z 
VAT /art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku VAT: szkolenie jest dla uczestnika usługą kształcenia 
zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane, w co najmniej 70% ze środków publicznych. Jednostki 
upoważnione do skorzystania ze zwolnienia z VAT, będą proszone o wystawienie oświadczenia, na podstawie, którego będzie 
dokonywane fakturowanie usługi. Brak oświadczenia będzie skutkował naliczeniem podatku w stawce obowiązującej tj. 23%.
Płatności należy dokonać do 7 dni po szkoleniu. 
 

Zgłoszenia uczestników przyjmowane są do dnia 19.05.2021 r. Po upływie tego terminu koszt uczestnictwa będzie 
wynosił 420,00 zł + 23% podatku VAT.

Zgłoszenia przyjmowane są na załączonej karcie zgłoszeniowej, poprzez przesłanie podpisanego i opieczętowanego 
zgłoszenia wraz z oświadczeniem w formie skanu na adres: magdalenab@isoft.biz.pl

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Przypomnienie podstaw prawnych – zestawienie regulacji, które znać powinien zamawiający. 
Zestawienie zmian wprowadzonych do systemu zamówień publicznych w ostatnich miesiącach.
2. Przygotowanie do postępowania objętego przepisami ustawy pzp – wpływ na wymagania i 
obowiązki zawarte w swz.
3. Opis przedmiotu zamówienia i wpływ na przygotowanie i prowadzenie postępowania. 
Punkty krytyczne i schemat weryfikacji w przypadku przygotowania opisu przedmiotu przez 
osoby lub podmioty zewnętrzne.
4. Warunki udziału w postępowaniu. Połączenie warunków udziału z wymaganiami w trakcie 
realizacji umowy. Podwykonawstwo oraz udostępnienie zasobów przez inny podmiot. 
Podmiotowe środki dowodowe.
5. Wykluczenie wykonawcy z postępowania. Budowa katalogu przypadków wykluczenia i 
wymaganych dokumentów podmiotowych. 
6. Zasady kontaktu i porozumiewania się z wykonawcami w procedurach zamówień 
publicznych. Punkty krytyczne – oprogramowanie dla zamówień publicznych. Na co zwrócić 
uwagę.
7. Wadium. Kiedy wymagać i na jakie elementy zwrócić uwagę w zapisach SWZ.
8. Kryteria oceny ofert. Budowa, opis i ograniczenia 60% kryterium ceny. 
9. Cena oferty. Zasady wyliczenia i wpływ na przygotowany projekt umowy. 
10. Umowa. Elementy kluczowe i powiązanie projektu umowy z zapisami SWZ w zakresie 
warunków udziału, kryteriów oceny ofert, terminu wykonania, kar umownych, 
podwykonawstwa. Zmiana umowy i waloryzacja.
11. Załączniki do SWZ – ich wpływ na prowadzenie postępowania i realizację umowy.
12. Panel dyskusyjny. Pytania i odpowiedzi.

Z poważaniem 
Magdalena Budnik 
magdalenab@isoft.biz.pl
796 400 493

Metodologia 
szkolenia

Materiały 
szkoleniowe 

Szkolenie prowadzone jest metodą interaktywną w formie online. Uczestnicy będą mogli aktywnie uczestniczyć w zajęciach, 
zadawać pytania, zgłaszać propozycje tematów do omówienia.

Materiały szkoleniowe zostaną umieszczone na platformie Clickmeeting. Będzie możliwość pobrania materiałów z platformy w 
dniu szkolenia, od godz.8.00. Instrukcja pobrania materiałów zostanie przesłana mailem przed szkoleniem.


