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KRS 0000277338, REGON 300545500, NIP 7811798805
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NAZWA SZKOLENIA:
Przygotowanie zamówień publicznych na zakup systemów teleinformatycznych w tym sprzętu i
oprogramowania komputerowego także typu open source.
CEL SZKOLENIA:
uzyskanie przez uczestników praktycznych umiejętności prawidłowego postępowania na każdym etapie procedury przetargowej.
KORZYŚCI:
uczestnicy szkolenia otrzymają m.in.: wzory SIWZ na zakup systemów informatycznych wraz z projektami
umów, wzory SIWZ na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem wraz z projektami umów, wzory umów na serwisowanie systemu informatycznego, wzory umów na serwisowanie sprzętu komputerowego, aktualny tekst ustawy PZP uwzględniający dużą i małą nowelizacje, akty wykonawcze wydane na jej
podstawie (w wersji papierowej i elektronicznej), wytyczne UZP dotyczące zasad zakupu systemów informa tycznych oraz sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, 4 publikacje w wersji elektronicznej dotyczących zamawiania systemów teleinformatycznych oraz analizę rynku zamówień teleinformatycznych w zamówieniach publicznych.
UCZESTNICY:
przedstawiciele zamawiających (w tym konsultanci techniczni IT) odpowiedzialni za przygotowanie zamówienia publicznego na zakup systemów teleinformatycznych (sprzętu oraz oprogramowania).
MIEJSCE SZKOLENIA:
• Poznań
• Warszawa
KOSZT SZKOLENIA:
800,00 PLN
(w przypadku finansowania udziału w szkoleniu w całości ze środków publicznych, koszt szkolenia nie jest
opodatkowany obowiązującą stawką podatku VAT)
PROWADZĄCA:
Wykładowcami na szkoleniach będą specjaliści w dziedzinie prawa oraz technologii informatycznych, a przy
tym praktycy o dużym doświadczeniu w zakresie prawa zamówień publicznych oraz wdrażania systemów informatycznych w urzędach publicznych. Gwarantuje to wysoki poziom merytoryczny szkoleń.
INFORMACJI UDZIELA:
Piotr Gmerek
tel. 61 62 43 474, 61 623 25 36
fax 61 623 25 04
e-mail: piotr.gmerek@fwioo.pl
Program Szkolenia
1. Zakup systemu informatycznego w trybie przetargu nieograniczonego:
• budowa treści ogłoszenia: opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu i
sposób oceny ich spełniania, kryteria oceny ofert
• konstruowanie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia : opis przedmiotu zamówienia (art.29, art. 30 ustawy Pzp) , warunki udziału w postępowaniu, wymagane dokumenty
od wykonawcy, budowa projektu umowy, kryteria oceny ofert i sposób ich oceny
• modyfikacje treści SIWZ, pytania do SIWZ, przedłużanie terminu składania ofert
• ocena ofert, wykluczenie wykonawcy, odrzucenie ofert, wybór najkorzystniejszej oferty
2. Zakup systemu informatycznego w trybie przetargu ograniczonego:
• budowa treści ogłoszenia: opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu i
sposób oceny ich spełniania, budowa rankingu warunków udziału w postępowaniu, kryteria
oceny ofert
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•
•
•
•
•
•
•

ocena wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na podstawie rankingu
wykluczenie wykonawców
zaproszenie do składania ofert
budowa Specyfikacji istotnych warunków zamówienia: opis przedmiotu zamówienia (art.29,
art.30 ustawy Pzp), budowa projektu umowy, kryteria oceny ofert
modyfikacje treści SIWZ, pytania do SIWZ, przedłużanie terminu składania ofert
ocena ofert, wykluczenie wykonawcy, odrzucenie ofert, wybór najkorzystniejszej oferty
różnice pomiędzy przetargiem nieograniczonym a ograniczonym

3. Zakup systemu informatycznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem:
• budowa treści ogłoszenia: opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu i
sposób oceny ich spełniania, budowa rankingu warunków udziału w postępowaniu, kryteria
oceny ofert
• ocena wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na podstawie rankingu
• wykluczenie wykonawców
• zaproszenie do składania ofert wstępnych wraz ze SIWZ (budowa wstępnej SIWZ)
• ocena ofert wstępnych (stanowisk negocjacyjnych)
• zaproszenie do negocjacji
• prowadzenie negocjacji (omówienie przedmiotu zamówienia, projektu umowy, warunków realizacji zamówienia)
• zaproszenie do składania ofert ostatecznych wraz z przekazaniem SIWZ
• ocena ofert, odrzucenie ofert, wybór oferty najkorzystniejszej
4. Najczęściej popełniane błędy przy budowie opisu przedmiotu zamówienia:
• stosowanie nazw własnych, produktów, producentów, znaków towarowych, norm bez określenia równoważności norm,
• ograniczanie uczciwej konkurencji poprzez stosowanie dyskryminacyjnych zapisów dotyczących warunków udziału w postępowaniu
• uznaniowe kryteria oceny ofert
• nierealne terminy realizacji zamówienia.
5. Modelowe zapisy w SIWZ na podstawie projektu PPPIT –dobre praktyki i unikanie ryzyk.
• Przykłady modelowych SIWZ na zakup systemów informatycznych
• Przykłady wzorcowych umów na zakup systemów informatycznych zapobiegające powstaniu
„uzależnienia się od Wykonawcy pierwotnego systemu.
6. Zakup sprzętu komputerowego w trybie przetargu nieograniczonego:
• budowa treści ogłoszenia: opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu i
sposób oceny ich spełniania, kryteria oceny ofert
• konstruowanie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia : opis przedmiotu zamówienia (art.29, art. 30 ustawy PZP) , warunki udziału w postępowaniu, wymagane dokumenty od wykonawcy, budowa projektu umowy, kryteria oceny ofert i sposób ich oceny
• modyfikacje treści SIWZ, pytania do SIWZ, przedłużanie terminu składania ofert
• ocena ofert, wykluczenie wykonawcy, odrzucenie ofert, wybór najkorzystniejszej oferty
7.

Zakup sprzętu komputerowego w trybie przetargu ograniczonego:
• budowa treści ogłoszenia: opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu i
sposób oceny ich spełniania, budowa rankingu warunków udziału w postępowaniu, kryteria
oceny ofert
• ocena wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na podstawie rankingu
• wykluczenie wykonawców
• zaproszenie do składania ofert
• budowa Specyfikacji istotnych warunków zamówienia: opis przedmiotu zamówienia (art.29,
art.30 ustawy PZP), budowa projektu umowy, kryteria oceny ofert
• modyfikacje treści SIWZ, pytania do SIWZ, przedłużanie terminu składania ofert
• ocena ofert, wykluczenie wykonawcy, odrzucenie ofert, wybór najkorzystniejszej oferty
• różnice pomiędzy przetargiem nieograniczonym a ograniczonym.

8. Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem – ryzyko naruszenia zasady uczciwej
konkurencji i równego traktowania wykonawców.
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9.

Modelowe zapisy w SIWZ dotyczące opisu przedmiotu zamówienia na zakupu sprzętu IT
oraz oprogramowania w oparciu o:
• Rekomendacje UZP
• Projekt Prawidłowe Przetargi Publiczne IT
• Interwencje Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania
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Formularz zgłoszeniowy
Nazwa szkolenia

Miejsce szkolenia

Przygotowanie zamówień publicznych na zakup systemów
teleinformatycznych w tym sprzętu i oprogramowania komputerowego także typu open source.
Poznań *
Warszawa *
*niepotrzebne skreślić

Potwierdzam swoje uczestnictwo (prosimy o wypełnienie DRUKOWANYMI LITERAMI)
Nazwa instytucji:
Adres:
Telefon:
Fax:
E-mail:
NIP
Imię i nazwisko osoby
zgłaszającej się na szkolenie:
Stanowisko
Telefon kontaktowy
E-mail osoby zgłaszającej się
Podstawowy
Średni (krótki opis)
Jak ocenia Pan(i) swoją
wiedzę z proponowanego zakresu
szkolenia?

Zaawansowany (krótki opis)

Jaki element szkolenia interesuje
Pana/Panią najbardziej?

Jak Pan(i) ocenia swoją
wiedzę nt. Wolnego
i Otwartego Oprogramowania?

Lunch

wegetariański*
mięsny*
*niepotrzebne skreślić
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Wysyłając formularz zgłoszenia kandydat zobowiązuje się do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym
wymiarze godzin w terminie wskazanym w wykazie szkoleń. W przypadku braku powiadomienia o rezygnacji
z potwierdzonego udziału, organizator zastrzega sobie prawo obciążenia instytucji delegującej kosztami or ganizacji szkolenia i materiałów szkoleniowych.
Oświadczenie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji – zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997
r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr133 poz.883).
Podpis

Prosimy o odesłanie formularza na adres e-mail: piotr.gmerek@fwioo.pl lub faksem na numer 0616232504.
Po zatwierdzeniu listy uczestników otrzymacie Państwo pisemne potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu.
W przypadku pytań prosimy kontaktować się z Piotrem Gmerkiem - nr tel. 061 6243474 lub e-mail
piotr.gmerek@fwioo.pl.

