Udzielanie zamówień publicznych w projektach
współfinansowanych ze środków UE według wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Sala szkoleniowa:
Europejskiego Funduszu Społecznego, FunduszuRzeszów,
Spójności
oraz z uwzględnieniem wytycznych Instytucji Zarządzającej
PSS „Społem”,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
ul. Grottgera 10,
Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania
Sala 317
zamówień współfinansowanych ze środków EFRR
w
- świetlica,
III piętro
stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień
publicznych; Dominik Orzech
Termin: 28 listopada 2017 (Wt), godz. 10:00, w Rzeszowie,
ul. Grottgera 10, sala 317 (PSS „Społem”)
Wykładowca: Dominik Orzech - praktyk w zamówieniach
publicznych od 15 lat. Kieruje Działem Logistyki
i Zamówień Publicznych w Politechnice Rzeszowskiej.
Powadzi zajęcia praktyczne dla słuchaczy studiów
podyplomowych z zamówień Publicznych organizowanych
pod patronatem Urzędu Zamówień Publicznych w Wyższej
Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie. Występował
wielokrotnie jako pełnomocnik zamawiającego przed
Krajową Izba Odwoławczą.
Program:
1. Regulacje dotyczące kwalifikowalności wydatków w

ramach funduszy europejskich
a. Umowa o dofinansowanie w zakresie udzielania zamówień w
ramach Projektu
b. Regulacje dotyczące zamówień opiewających na kwoty
nieprzekraczające wartości progowych
c. Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR,
EFS i FS 2014-2020
d. Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w
sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR
w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień
publicznych
e. Dyrektywy w sprawie zamówień publicznych
f. Ustawa Prawo zamówień publicznych
2. Zamówienia nieprzekraczające wartości progowych
a. Rodzaj zamówień podlegających zasadom i postanowieniom
określonym w traktacie WE
b. Obowiązek odpowiedniego upublicznienia

Zgłoszenia:
1. telefonicznie:

17 85 218 62
2. e-mail:

szkolenia@betakom.org

betakom.org
3.biuro:

Rzeszów
Lisa Kuli 11/24
4. poczta:
Betakom
Rzeszów 2
Skr. Pocztowa 23

c. Inne zasady dotyczące zamówień podprogowych
3. Ogólne zasady dotyczące zamówień udzielanych ramach projektów zgodnie

z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS
2014-2020
a. Rodzaje procedur wynikających z wytycznych zależnych od wartości
zamówienia
b. Sytuacje, w których jest możliwe nie stosowanie procedur
wynikających z wytycznych
c. Ustalenie wartości zamówienia
d. Konsekwencje naruszenia przez beneficjenta warunków i procedur
postępowania o udzielenie zamówienia
4. Procedura rozeznania rynku
5. Procedura zasady konkurencyjności
a. Czynności w celu uniknięcia konfliktu interesów
b. Wymogi dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, kształtowania
warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert
c. Zawartość zapytania ofertowego
d. Sposoby upublicznienia zapytania ofertowego
e. Wprowadzanie danych do bazy konkurencyjności
f. Wybór oferty najkorzystniejszej
g. Przekazanie informacji o wynikach postępowania
h. Zawarcie umowy
i. Możliwości dokonywania zmian umowy
6. Dokumentowanie postępowania
a. Sporządzenie pisemnego protokołu
b. Zawartość protokołu
c. Załączniki do protokołu
d. Obowiązek udostępnienia protokołu wykonawcy biorącemu udział
w postępowaniu
e. Przechowywanie dokumentacji postępowania
7. System SL2014
a. Zakładka zamówienia publiczne w SL2014
b. Wprowadzanie danych i załączanie dokumentów dotyczących
zamówień publicznych do SL2014
8. Najczęściej popełniane błędy
9. Wskazówki dotyczące prowadzenie postępowań

Cena: 200 zł uczestnicy szkolenia otrzymają materiały
szkoleniowe, poczęstunek

