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 • Do udziału w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli przedsiębiorstw ciepłowniczych, ciepłowni 
i elektrociepłowni – przede wszystkim Członków i Partnerów Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.

1. Udzielanie zamówień przez zamawiających sektorowych, wyłączenia przepisów ustawy, odrębne instytucje 
(umowy ramowe, system kwalifikowania wykonawców).

2. Zamówienia na rynku konkurencyjnym.
3. Problemy z elektronizacją zamówień publicznych, w tym:

 • składanie dokumentów w formie elektronicznej, podpis elektroniczny,
 • skan oferty – stanowisko UZP,
 • forma pełnomocnictwa do złożenia JEDZ i oferty, 
 • elektroniczne udzielanie zamówień na MiniPortalu UZP i ePuap.

4. Przetarg nieograniczony – najczęstsze błędy zamawiających. 
5. Możliwości zaliczania wykonawcom doświadczeń zdobytych w ramach konsorcjum w świetle orzecznictwa TSUE 

i KIO.
6. Wadium składane przez konsorcjum, błędy w dokumencie wadium.
7. Kształtowanie postanowień wzoru umowy przez zamawiającego.
8. Niedozwolone klauzule w umowach w sprawie zamówienia publicznego.
9. Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych – największa rewolucja w systemie od 15 lat. 

 • Miejsce szkolenia: Hotel Arche Krakowska w Warszawie przy Al. Krakowskiej 237.
 • Informacje o Hotelu Arche Krakowska na stronie: www.archehotelkrakowska.pl
 • Organizatorzy w oparciu o kartę zgłoszenia zapewniają uczestnikom szkolenia: udział w szkoleniu, 
materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, parking. Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty.

 • Ze względu na charakter szkolenia, liczba uczestników szkolenia jest ograniczona. Zakwalifikowani 
uczestnicy otrzymają potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

 • Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa (odmowa zawarcia 
Umowy) bez podania przyczyn i powiadomi o tym zgłaszającego uczestnictwo w terminie do 14 
dni od daty otrzymania zgłoszenia. Jeżeli Organizator odmówił przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa 
a zgłaszający uczestnictwo dokonał już płatności Organizator zwraca 100% uregulowanej należności.

 • Kartę zgłoszenia udziału w szkoleniu należy przesłać do 16.08.2019 r. w formie skanu 
e-mailem lub faksem do Centrum Szkoleniowego Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie,
e-mail: c.szkoleniowe@igcp.org.pl, fax: 22 378 25 70.

PLANOWANY PROGRAM MERYTORYCZNY SZKOLENIA

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

W IMIENIU ORGANIZATORÓW SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Jacek Szymczak

Prezes Zarządu IGCP
Bogusław Regulski

Wiceprezes Zarządu IGCP

Szanowni Państwo, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie zaprasza Państwa na szkolenie 
warsztatowe nt. „Zamówienia publiczne w ciepłownictwie – aspekty praktyczne, aktualne problemy, kierunki 
zmian”, które odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2019 r. w godz. 10.00-16.00 w Hotelu Arche Krakowska 
w Warszawie przy Al. Krakowskiej 237.

Lidia Piotr-Krajecka – Radca prawny, właściciel, senior Kancelarii Prawnej specjalizującej się w zakresie 
obrotu gospodarczego oraz zamówień publicznych. W latach 1995-2007 Arbiter Urzędu Zamówień 
Publicznych, obecnie biegły sądowy z zakresu zamówień publicznych. Wykładowca i trener w zakresie 
problematyki zamówień publicznych oraz udzielania zamówień współfinansowanych ze środków UE. 
Autor licznych komentarzy i publikacji analitycznych m.in. w miesięczniku „Zamawiający – zamówienia 
publiczne w praktyce” (dział zamówienia sektorowe).

 • 9.00-10.00 Przyjazd i rejestracja
 • 10.00-11.30 Szkolenie
 • 11.30-12.00 Przerwa

 • 12.00-13.30 Szkolenie
 • 13.30-14.30 Obiad
 • 14.30-16.00 Szkolenie

SZKOLENIE PRZEPROWADZI

PLANOWANY PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA

Zamówienia publiczne w ciepłownictwie –
aspekty praktyczne, aktualne problemy,
kierunki zmian

WARSZAWA
28 sierpnia
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