
 
 

Cel szkolenia

Wiedza zdobyta w trakcie wykładów i ćwiczeń 
podniesie w sposób znaczący kwalifikacje 
uczestników. Celem jest przystępne przekazanie 
skomplikowanej materii dla „nieinformatyków” w 
zakresie komunikacji elektronicznej oraz w zakresie 
klasycznych problemów udzielania zamówień.

Pozwoli  to uczestnikom prawidłowo interpretować 
przepisy dotyczące komunikacji elektronicznej, a 
także sprawdzić czy oferowane narzędzia są zgodne 
z ustawą PZP. Prezentacja klasycznych problemów 
przygotuje wykonawców i zamawiających do 
prawidłowego przebiegu postępowania. 

Szkolenie ma ugruntować także wiedzę z zakresu 
tradycyjnego prowadzenia procedury przez 
omówienie bieżących problemów interpretacyjnych. 
Ostatnim i równie ważnym celem jest przygotowanie 
uczestników do wprowadzenia nowego prawa 
zamówień publicznych.

Więcej informacji, ceny, rabaty dla grup i lokalizacja na stronie rezerwacji. 
Rezerwacja miejsc przez formularz on-line. Sama rezerwacja nie rodzi obowiązku 
zapłaty. Zapisz się on-line z naszej strony https://akademiazamowien.pl. System 
zapisu prześle ci potwierdzenie rezerwacji. Miejsce jest zagwarantowane po jego 
opłaceniu. Przypomnienia i informacje organizacyjne także otrzymasz na adres 
mailowy podany   w toku rezerwacji. Masz pytania? Skorzystaj z formularza 
kontaktowego przypisanego do każdego szkolenia.  Referencje poznasz na naszej 
stronie:   https://akademiazamowien.pl/referencje/

SZKOLIMY z PZP I WDRAŻAMY ELEKTRONICZNE NARZĘDZIA OD 2005 R.

Opis szkolenia

W oparciu o nasze ponad 14 letnie doświadczenia z  
dziedziny zamówień elektronicznych, przygotowujemy jako 
jedyni w Polsce specjalistyczny program szkoleniowy dla 
„nieinformatyków” pracujących w zamówieniach publicznych.

Szkolenie składa się z dwóch bloków:

● jeden dotyczący komunikacji elektronicznej
● drugi obejmujący analizę klasycznych problemów 

występujących w procesie udzielania zamówienia 
publicznego oraz omówienie nowego prawa 
zamówień publicznych

Szkolenie prowadzi 2 trenerów.

Zajęcia "elektroniczne" składają się z części teoretycznej, 
wprowadzającej do świata cyfrowych dokumentów, podpisów 
elektronicznych i przepisów prawa.
 W części praktycznej, komputerowej  uczestnicy mają do 
czynienia z konkretnymi plikami będącymi ilustracją do 
wykładu. Badają elektroniczne dokumenty, sprawdzają 
podpisy, interpretują problemy jakie mogą pojawić się w toku 
analizy elektronicznych plików. 

W drugim bloku rzetelny wykład i omówienie praktyczne 
szerokiego spektrum problemów udzielania zamówień z 
uwzględnieniem zmian wnoszonych przez nowe prawo 
zamówień uchwalone w dniu 11 września 2019

Podnieś swoje kwalifikacje i stań się osobą niezbędną w 
swojej instytucji/firmie w nowej rzeczywistości zamówień 

publicznych.
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