
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa 

opolskiego w ramach pomocy technicznej  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.  

 

 
Szkolenie dla beneficjentów RPO WO 2014-2020  

pn. „Zasada konkurencyjności stosowana w projektach  

realizowanych w ramach RPO WO 2014-2020” 

 
 

Miejsce szkolenia: 

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne „Ostrówek” (Sala Orła Białego) 

ul. Piastowska 14, 45-082 Opole 

 

Termin szkolenia: 23 października  2018 r. 

 

Program  
 

8:15 – 8:30  Rejestracja uczestników 

8:30 – 8:35 Przywitanie uczestników 

8:35 – 9:45 Blok I  

 Wprowadzenie 

 Podstawowe definicje 

 Podstawy prawne wynikające z prawa Unii Europejskiej 

 Podstawy prawne wynikające z prawa krajowego 

 Elektronizacja zamówień publicznych 

 

10.00 – 11.30 Blok II  

 Przygotowanie do udzielenia zamówienia 

 Rodzaje beneficjentów – zamawiający w rozumieniu ustawy Pzp, inni zamawiający  

 Wartość zamówienia – szacowanie wartości zamówienia przez zamawiających w rozumieniu ustawy 

Pzp, szacowanie wartości zamówienia przez zamawiających innych niż zamawiający w rozumieniu 

ustawy Pzp, tożsamość zamówień, zamówienia udzielane w częściach oraz oferty częściowe 

 Personel zamawiającego  

 Konflikt interesów 

 

11.45 – 13.15 Blok III 

 Procedura udzielenia zamówienia – rozeznanie rynku, upublicznienie zapytania ofertowego na stronie 

internetowej, treść zapytania ofertowego, dokumentowanie rozeznania rynku, konsekwencje braku 

ofert  

 Zasada konkurencyjności – upublicznienie zapytania ofertowego, baza konkurencyjności, treść 

zapytania ofertowego, dokumentowanie postępowania, konsekwencje braku ofert 

 Opis przedmiotu zamówienia – kody CPV, zasady dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, opis 

przedmiotu zamówienia z użyciem znaków towarowych, opis przedmiotu zamówienia a tajemnica 

przedsiębiorstwa, aspekty społeczne 

 Warunki udziału w postępowaniu 



 

 

13.30 – 15.00 Blok IV 

 Kryteria oceny ofert – cenowe, pozacenowe, rażąco niska cena 

 Pozostałe istotne elementy zapytania ofertowego 

 Zmiana zapytania ofertowego 

 Pytania wykonawców 

 Terminy 

 Ocena ofert  

 Wybór oferty najkorzystniejszej  

 Upublicznienie informacji o wyniku postępowania 

 Protokół postępowania 

 Umowa – treść umowy, zmiana umowy, dodatkowe dostawy, usługi lub roboty budowlane 

 Wyłączenia stosowania procedur  

 Korekty finansowe  

 Dyskusja  

 

ok. 15.00 Zakończenie 


