
 

 

Weryfikacja podmiotowa wykonawców wg nowej ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych

 
WAŻNE INFORMACJE O SZKOLENIU:  
Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego omówione zostaną zasady konstruowania i badania 

warunków udziału w postępowaniu oraz podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu w ujęciu praktycznym. 

Szkolenie przygotuje uczestników do prawidłowego stosowania procedury weryfikacji podmiotowej 

wykonawców z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.  

 
CELE I KORZYŚCI: 

• Uzyskanie wiedzy na temat zasad ubiegania się o zamówienia,  w tym kryteriów selekcji wykonawców. 

• Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie prawidłowej weryfikacji ofert zgodnie z nową ustawą Pzp. 

• Wskazanie dobrych praktyk w zakresie praktycznego stosowania nowych przepisów Pzp. 

 
PROGRAM: 
1. Katalog warunków udziału w postępowaniu i zasady ich opisywania. 

2. Korzystanie z zasobów innych podmiotów. 

3. Wykazywanie warunków udziału w postępowaniu w ramach konsorcjum. 

4. Obowiązek wykazania poddziału zadań w ramach konsorcjum (z uwzględnieniem specyfiki spółek 

cywilnych). 

5. Obligatoryjne podstawy wykluczenia wykonawców z udziału w postępowaniu. 

6. Fakultatywne podstawy wykluczenia wykonawców z udziału w postępowaniu. 

7. Nowa zasada proporcjonalności przy fakultatywnych odstawach wykluczenia. 

8. Selfcleaning wg nowej ustawy. 

9. Oświadczenie wstępne (w tym JEDZ) – zasady składania oraz skutki braku złożenia. 

10. Podmiotowe środki dowodowe – zasady składania oraz skutki braku złożenia. 

11. Dokumenty wykonawców zagranicznych. 

12. Aktualność podmiotowych środków dowodowych.  

13. Potwierdzanie aktualności oświadczenia wstępnego. 

14. Formy i sposób składania oświadczenia wstępnego. 

15. Formy i sposób składania podmiotowych środków dowodowych. 

16. Dokumenty wykonawców a dokumenty wystawione przez inne upoważnione podmioty. 

17. Dwa rodzaje procedury odwróconej w postępowaniach powyżej progów UE. 

18. Zmiany warunków udziału w postępowaniu lub zmiany katalogu podstaw wykluczenia a obowiązek 

przedłużenia terminu składania ofert.  

 

ADRESACI: 
Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych, tj. zarówno dla 

Zamawiających jak i Wykonawców, w każdym stopniu zaawansowania. 

 
PROWADZĄCY: 
Właściciel Grupy Doradczej. Trener zamówień publicznych. Akredytowany Ekspert ©KFE. Autor kilkudziesięciu 

publikacji książkowych dotyczących zamówień publicznych i finansów publicznych, artykułów w prasie fachowej 

oraz stały współpracownik miesięcznika „Przetargi publiczne” i „Finanse Publiczne”.   

  

SZKOLENIE ON LINE 
16 czerwca 2021 r. 



 

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
I KARTA ZGŁOSZENIA 

Weryfikacja podmiotowa wykonawców wg nowej ustawy prawo zamówień 
publicznych 

  
Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line. 

 
16 czerwca 2021 r. Szkolenie w godzinach 10:00-14:30 

  

Cena: 310 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania 

szkolenia ze środków publicznych. 

CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line,  

materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,  

certyfikat ukończenia szkolenia,  

możliwość konsultacji z trenerem. 

DANE DO 
KONTAKTU:  

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze 

ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa 

tel. 42 307 28 57, fax: (42) 288 12 86 

szkolenia@frdl.org.pl 

 
DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE 

Nazwa i adres nabywcy  
(dane do faktury) 

 

Nazwa i adres odbiorcy   

NIP   Telefon  

1. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  

E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

2. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  

E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w 
całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)  

TAK ☐     NIE ☐ 

Proszę o certyfikat w formie: Papierowej ☐ 

Elektronicznej ☐ e mail………………………………………….…………………… 

Proszę o przesłanie faktury na adres mailowy: ……………………………………………………………………………………………..……………. 

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji 

Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.frdl.mazowsze.pl oraz zawartej w nim Polityce 

prywatności i ochrony danych osobowych. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem 
na adres szkolenia@frdl.org.pl do 13 czerwca 2021 r. 

UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać 

potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed 

terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy 

uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV. 
 

 
Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 


