
Elektronizacja  
Zamówień Publicznych

Seminarium jest przeznaczone dla ekspertów zespołów zamówień publicznych - gmin i innych instytucji, które zajmują 

się obowiązkową elektronizacją zamówień publicznych. Prawidłowo podana interpretacja prawa jest podstawą do jej 

dobrego wdrożenia. Oprócz interpretacji prawa pokażemy praktyczne zastosowanie narzędzi elektronizacji wyboru 

ofert i wykonawców wraz z komentarzem przedstawicieli urzędu miasta, którzy wykorzystują je w codziennej praktyce.



Rejestracja: 8:30, Początek: 9:00

PROGRAM:
Trendy UE w dziedzinie elektronizacji ZP
Zmiany i różnice ostatnich dyrektyw / Jakie inspiracje możemy czerpać z innych krajów europejskich / Plurali-
styczne środowisko dostawców narzędzi elektronicznych kontra monopol państwa?

Elektronizacja ZP w praktyce
Wgląd do środowiska kilku “aukcji na żywo” i komentarz zamawiających/ Przykłady najczęstszych tematów 
eAukcji realizowanych przez gminy / włączenie eAukcji w przetargi / Współpraca z dostawcami / Jak uzyskać 
niezbędne know-how / Trendy i możliwości eAukcji
 ZP z prawnego punktu widzenia
Wymagania nowej ustawy dotyczącej elektronizacji zamówień publicznych / Wymagania systemów operacyj-
nych  / Katalogi elektroniczne / Jednolity europejski dokument zamówienia / Bezpieczny podpis elektroniczny

Zakończenie: 14:00

Elektronizacja Zamówień Publicznych

Termin: 
24. 02. 2016

Miejsce: 
RUMBA Conference hall
Novotel Katowice Centrum
Al. Rozdzienskiego 16
40 202  KATOWICE 

Cena: 
450 zł brutto

Bank: 
ING Bank Śląski
Rachunek nr: 29 1050 1070 
1000 0092 1101 1144

Kontakt: 
Michał Dudek
tel.: +48 507 631 085
e-mail: szkolenia@ppclegal.pl

Więcej: 
www.ppclegal.pl

Katowice 
24. 02. 2016

Predavači:
Michał Kania
Specjalista z zakresu zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego, autor kilkudziesięciu publikacji 
krajowych i zagranicznych. Prezes Fundacji Wsparcie Naukowe PPP. Prelegent na licznych konferencjach i semi-
nariach.

Marzena Pytlarz
Specjalistka z zakresu zamówien publicznych, projektów infrastrukturalnych i partnerstwa publiczno-prywatnego. 
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Studiów Podyplomowych Prawa Gospodarczego i Handlowego 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prelegentka na licznych konferencjach i seminariach. 

Alena Vačkářová
Od roku 2002 jest pracownikiem działu inwestycji miasta statutarnego Ołomuniec. Posiada osiem lat praktyki fachowej 
w udzielaniu ZP, polityce dotacyjnej, udzielaniu poparcia publicznego, PPP projektach, projektach Phare, procedurach 
zamówień publicznych w ramach dyrektyw europejskich.

Andrzej Kulbiński
Jesienią 2007 rozpoczął pracę w międzynarodowej grupie jako pracownik wsparcia PROEBIZ. Po trzech i pół roku osią-
gnął stanowisko specjalisty eAukcyjnego oraz stał się kierownikiem działu wsparcia dla klientów, gdzie zajmuje się najbar-
dziej skomplikowanymi problemami eAukcyjnymi w firmach i instytucjach. Jest jednocześnie trenerem administratorów,  
a także najbardziej znanym szkoleniowcem systemu PROEBIZ. 


