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Zaproszenie na szkolenie on-line  

z mec. Kingą Tatianą Ławniczak 

 

"Praktyczne aspekty udzielania zamówień publicznych z uwzględnieniem aktualnej linii 

orzecznictwa KIO " 

  
Szkolenie odbędzie się w dniach 29-30 marca 2023 roku w godzinach 9.00 - 14.00 

 

Spotkajmy się online – z Państwa strony potrzebny będzie jedynie swobodny dostęp do Internetu i możliwość 

odtwarzania dźwięku (sprawne głośniki lub słuchawki). Otrzymacie Państwo na mail (podany w zgłoszeniu) 

zaproszenie z linkiem do udziału w szkoleniu. Wystarczy wejść w link lub przekopiować do przeglądarki. Po 

wejściu w link jesteście Państwo już na szkoleniu (w biurze lub w trakcie pracy zdalnej w domu). Nie jest 

wymagana dodatkowa instalacja czegokolwiek 

Ilość miejsc jest ograniczona !!!!!  

 

Szkolenie dedykowane jest:  

− dla wszystkich osób uczestniczących w procesie udzielania zamówień publicznych, a w szczególności 

dla osób przygotowujących postępowania, opisujących przedmiot zamówienia, członków komisji 

przetargowych, osób odpowiedzialnych za realizację zawartych umów, 

− dla Kierowników Zamawiających, 

− kontrolerów, audytorów zamówień publicznych,  

Metodologia:  

− szkolenie prowadzone jest w formie wykładu on line dostępnego na platformie elektronicznej,  

− w trakcie wykładu będzie możliwość zadawania pytań,  

− ze szkolenia zostanie udostępniona do pobrania prezentacja,  

− każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia,  

− ze szkolenia zostanie udostępnione nagranie  

Koszt szkolenia:  

Koszt szkolenia 750,00 zł. netto (+23%VAT) od osoby.  

Uwaga:  

➢ w przypadku złożenia oświadczenia o finansowaniu szkolenia w co najmniej 70% ze środków 

publicznych, szkolenie nie będzie opodatkowane VAT. 

 

Informacje o wykładowcy:  

− Radca Prawny Kinga Ławniczak prowadząca Kancelarię Radcy Prawnego w  Poznaniu, praktyk, 

dydaktyk specjalizujący się w zamówieniach publicznych od 1996 roku, szkoleniowiec, biegły, autorka 

publikacji z zakresu zamówień publicznych, współpracuje z kilkoma ośrodkami szkoleniowymi na 

terenie całego kraju. Prowadzi zajęcia na podyplomowych Studiach z zakresu zamówień 

publicznych na Politechnice Poznańskiej (16 edycji); współpracuje z PRZETARGowa.pl          

− Była jedną z prelegentek na Kongresie POZAP organizowanym przez Miasto Poznań 

i PRZETARGowa.pl 2021  

− Była jedną z prelegentek na Kongresie POZAP organizowanym przez Miasto Poznań 

i PRZETARGowa.pl 30 września 2022   

− https://www.uzp.gov.pl/informacje/pozap-poznan-o-zamowieniach-publicznych 

− https://www.youtube.com/watch?v=AcO0ne2wfBM 

− https://przetargowa.pl/akademiapzp/          

− https://www.youtube.com/watch?v=gqHXMwLhs14 

− https://www.youtube.com/watch?v=6PuLRwF-2Xs 

− https://www.youtube.com/watch?v=RVTrSnSevd8&t=25s 
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Zna specyfikę udzielania zamówień publicznych przez zamawiających klasycznych i sektorowych, na 

co dzień współpracuje z wieloma jednostkami. Ma bogate doświadczenie jako pełnomocnik przed 

Krajową Izbą Odwoławczą.  

 

Informacje o firmie:  

− Kancelaria Prawna „Mediator” zajmuje się m.in. prowadzeniem profesjonalnych szkoleń i konferencji 

oraz świadczeniem pomocy prawnej z zakresu zamówień publicznych. Organizuje również szkolenia 

wewnątrzzakładowe o tej tematyce. Mamy doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń zarówno dla 

Uczelni Wyższych,  podmiotów sektorowych jak i  pozostałych podmiotów klasycznych. Właściciel 

firmy dr Jakub Ławniczak jest prawnikiem zajmującym się tematyką zamówień publicznych od 1996 

roku, autorem publikacji naukowych i programów szkoleniowych dotyczących zamówień publicznych. 

 

Program szkolenia  

1) Plany postępowań jak tworzyć  

2) Roczne sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych  

3) Podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe  

− zasady przedstawiania i weryfikacji  

− uzupełnianie  

− próbki jako podmiotowy i przedmiotowy środek dowodowy   

4) Kilka słów o wizji lokalnej  

5) Dopuszczalność dokonywania poprawek w treści złożonych ofert  

6) Cena rażąco niska - jak weryfikować dowody przedstawiane przez Wykonawców  

7) Art. 128 czy 126 jak prawidłowo stosować  

8) Weryfikacja podpisów - co robić jeżeli wygasł certyfikat? Jak dokonać weryfikacji takiego dokumentu?  

9) Najczęściej popełniane błędy w SWZ  

10) Szacownie zamówień w praktyce  

11) Wstępne ogłoszenia informacyjne - czy warto publikować oraz zakres wymaganych informacji  

12) Opis przedmiotu zamówienia (równoważność, normy branżowe, niejednoznaczność, nieformułowanie 

warunków dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, pomijanie aspektów społecznych)  

13) Prawo opcji i zamówienia udzielane w trybie art. 214 - podpowiadamy jak formułować zapisy SWZ  

14) Podmioty zagraniczne (zasady przedstawiania dokumentów, weryfikowanie podpisów podmiotów 

zagranicznych)  

15) Obowiązki informacyjne  

− informacja o kwocie na realizację zamówienia  

− informacja z otwarcia ofert  

− informacja o złożonych ofertach  

− informacja o wyniku  

− o wykonaniu umowy  

− raportowanie umów (omówienie konkretnego raportu) 

16) Analiza potrzeb - (skutki braku analizy przy postępowaniach realizowanych z udziałem środków 

unijnych)  

17) Ocena ofert  

− cena rażąco niska w orzecznictwie KIO,  

− odrzucenie ofert i uzasadnienie  

− kryteria oceny ofert   

18) Schematy trybu podstawowego  

19) Pomijanie przesłanki określonej w art. 108 ust 2  

20) Komunikacja elektroniczna  

− podpis kwalifikowany  

− profil zaufany  

− podpis osobisty  

− pełnomocnictwa  

− poświadczanie dokumentów  

21) Umowy w sprawie zamówienia publicznego  

− pomijanie klauzul waloryzacyjnych przy umowach powyżej 6 miesięcy  

− zasady waloryzacji (przykładowe klauzule waloryzacyjne) 

− brak faktur częściowych i zaliczek  

− błędy w umowach o  podwykonawstwo  

− kary umowne a klauzule abuzywne  

− wynagrodzenie w częściach  

− braki zastrzeżeń w umowach o podwykonawstwa sankcji za brak waloryzacji wynagrodzenia  

− dopuszczalność waloryzacji w świetle opinii UZP oraz Prokuratorii Generalnej  

 

 

 

 



 

KONTAKT: 

 

e-mail            kancelaria@poznan.home.pl      

        Z poważaniem 

tel.               502 992 355,    500 007 505   dr Jakub Ławniczak 
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