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Wchodzimy w ostatni rok przed całkowitym i obowiązkowym  zelektronizowaniem komunikacji w zamówieniach publicznych. 
Od roku 2021 ostatecznie pożegnamy się z papierem, ręcznym podpisem i pieczątką. 
 
Część wykonawców i zamawiających już stosuje te elektroniczne narzędzia na co dzień od roku 2018, niektórzy jako centralni zamawiający  nawet 
od 2017.  
Celem spotkania jest przegląd problemów związanych z implementacją elektronicznej komunikacji między zamawiającym a wykonawcami w toku 
udzielania zamówienia publicznego  oraz  ocena tych problemów i możliwości rozwiązań  z punktu widzenia różnych interesariuszy rynku 
zamówień publicznych. 
Spojrzymy także w nowe regulacje prawne. Do wystąpień zaprosiliśmy wielu specjalistów. 
Do udziału zapraszamy: 
 

♦  kierujących i pracowników  działów zamówień publicznych 
 
♦  trenerów i konsultantów zamówień publicznych 
 
♦  przedstawicieli wykonawców ubiegających się o zamówienia 
 
♦  kierowników wszystkich jednostek sektora finansów publicznych oraz firm sektorowych 

 
Zapraszamy także przedstawicieli Urzędu Zamówień Publicznych, Ministerstwa Cyfryzacji, ePUAP oraz wykonawcy platformy UZP e-zamówienia. 
 

ORGANIZACJA 
 
CK NIMBUS położone jest w dynamicznie rozwijającym się kompleksie biurowców Equator Office w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich 98 
w bardzo bliskim sąsiedztwie Placu Zawiszy. 
  
Lokalizacja w pobliżu głównych dróg i węzłów komunikacyjnych Warszawy stwarza możliwość łatwego dojazdu zarówno samochodem, autobusami 
jak i pociągami WKD, SKM, PKP. 
 
Sala położona jest na parterze budynku. 
Początek rejestracji uczestników: 08:50, początek konferencji, powitanie:  09:50 
 

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ 

Zapraszamy do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu! 
 
Warunkiem uczestnictwa jest zapis poprzez formularz online dostępny przez stronę www wydarzenia: 
 https://akademiazamowien.pl/konferencja-ezap 
 
Wprowadzenie danych uczestnika jest tylko rezerwacją miejsca zgodnie z aktualnym na stronie zapisu cennikiem.  
Dopiero opłata rezerwacji  jest równoznaczna z gwarancją miejsca na konferencji. 
Faktury VAT dla uczestników są wystawiane tylko po opłaceniu uczestnictwa, sama rezerwacja nie rodzi obowiązku zapłaty. 
 
Wszelkie rabaty są podane na stronie rezerwacji, obowiązuje zasada: im wcześniejsza rezerwacja tym niższa cena. 
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