NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ASPEKCIE DORADZTWA PRAWNEGO
SZKOLENIE DLA RADCÓW PRAWNYCH I ADWOKATÓW
Firma Brawo oraz współpracujący z nią trenerzy, pragną zaprosić Państwa na specjalistyczne szkolenie z zakresu
zamówień publicznych.
Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej, związanej ze stosowaniem zamówień
publicznych sensu largo, w sektorze zawodowych pełnomocników prawnych oraz doradców z tego zakresu prawa.
Szkolenie obejmuje m.in.:
1) przybliżenie najważniejszych „kamieni milowych” zamówienia publicznego – których właściwe stosowanie
umożliwia uzyskanie skrajnego zwiększenia skuteczności doradztwa prawnego.
2) omówienie teoretycznych i praktycznych zagadnień ostatniej nowelizacji Prawa Zamówień Publicznych, jaka
weszła w życie w lutym 2013r, w tym związanych z:
a) zmiany definicji „roboty budowlanej” oraz „obiektu budowlanego” – oraz wynikające z tego skutki prawne;
b) wprowadzenie wprost obowiązujących zapisów, pozwalających na stosowanie podmiotowych warunków
udziału w postępowaniu jako instrumentu oceny rękojmi należytego wykonania umowy;
c) zmiany w katalogu przesłanek wykluczenia Wykonawców z postępowania;
d) wprowadzenie nowej instytucji - dialogu technicznego, oraz aspektów praktycznych tejże;
e) zmiany służące zapewnieniu szerszego dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do zamówień
publicznych;
f) zmiany w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.
3) przedstawienie możliwości zastosowania szczególnych instytucji w postępowaniu zamówieniowym:
a) umowy ramowe – ich praktyczne możliwości zastosowania, w tym postępowaniach na zakup usług
niematerialnych (też prawnych);
b) umowy na roboty budowlane typu FIDIC (przede wszystkim FIDIC Czerwony oraz FIDIC Żółty) oraz
praktyczne aspekty ich wykorzystania i problemy z tym związane;
c) licytacja i aukcja elektroniczna – ich teoretyczny i praktyczny potencjał w polskim systemie prawnym.
Każdy temat przedstawiany jest w sposób zakładający zwiększony poziom wiedzy i kompetencji zawodowych
pełnomocników prawnych. Nie omawiamy suchy zapisów prawnych – zakładamy ich znajomość wśród radców
prawnych i adwokatów. Koncentrujemy się na analizie i uzasadnionym doborze najbardziej optymalnych rozwiązań i
instytucji prawnych pod konkretne, zakładane cele/rezultaty.
Metodyka szkolenia jest w dużej mierze uzależniona od wymagań uczestników. Obejmuje:
a) wykładu z teoretycznych oraz praktycznych zagadnień stosowania poszczególnych instytucji Prawa Zamówień
Publicznych,
b) case-study, gdzie analizowane są teoretyczne oraz praktyczne zagadnienia związane z konkretnymi stanami
faktycznymi, studia przypadków i symulacje, odwołujące się do doświadczenia zawodowego,
c) szczegółowych (również pisemnych) analiz danych problemów prawnych związanych z teoretycznymi oraz
praktycznymi zagadnieniami zamówień publicznych.
Trener i doradca (konsultant)prowadzący szkolenie:
Rafał Rembowski – prawnik z ponad 10-letnim doświadczeniem praktycznym w zamówieniach publicznych,
wieloletni doradca i konsultant (współpracował z większością gmin i powiatów województwa łódzkiego), trener na
poziomie eksperckim (przeszkolił ponad 70 kancelarii radcowskich i adwokackich), przedstawiciel wykonawców,
zamawiających i kontrolujących, audytor PARP’u, pełnomocnik przed Zespołami Arbitrów oraz przed Krajową Izbą
Odwoławczą, współpracował m.in. z Ministerstwem Finansów RP, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i
Administracji RP oraz Ministerstwem Transportu, Budownictwa oraz Gospodarki Morskiej RP, radca Prezesa Urzędu
Transportu Kolejowego ds. zamówień publicznych, współtwórca nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych
PZP, członek panelu ekspertów Komisji Infrastruktury Sejmu RP, manager projektów budowlanych o wartościach
przekraczających 100 mln złotych, specjalista w zakresie praktycznego stosowania umów na roboty budowlane
typu FIDIC.

Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów wymaganych przez Krajową Radę Radców Prawnych i godzin
wymaganych przez Naczelną Radę Adwokacką.
Odbycie szkolenia uprawnia do wpisania Państwa kancelarii do Ogólnopolskiej Bazy Podmiotów Świadczących
Usługi Informacyjno-Doradcze oraz Szkoleniowe, prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
Dotychczas przeszkoliliśmy ponad 200 Kancelarii.
Cena szkolenia: 565 PLN
Cena szkolenia obejmuje udział w szkoleniu, materiały, certyfikat, przerwy kawowe i lunch.
Powyższa cena jest ceną netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 % ze środków publicznych są zwolnione
z VAT, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.
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