
 

 

ŚRODKI KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ W POSTĘPOWANIU 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 

Od 1 stycznia 2021 r. zamówienia publiczne w Polsce objęte są obowiązkową tzw. „elektronizacją”, która wiąże się 
z obowiązkiem prowadzenia postępowania z wykorzystaniem wyłącznie środków komunikacji elektronicznej. 
W pierwszych miesiącach funkcjonowania nowych regulacji pojawia się wiele pytań i problemów związanych 
z korzystaniem z nowych narzędzi. Dotyczą one przede wszystkim sposobu składania ofert i ich podpisywania, 
archiwizacji dokumentacji, oraz udostępniania wykonawcom dokumentacji postępowania.  

 

• Szkolenie ma na celu przedstawienie zasad komunikacji z wykonawcą podczas postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego.  

• Omówione zostaną formy wymagane dla poszczególnych dokumentów składanych w postępowaniu, zasady 
archiwizacji dokumentów oraz kluczowe aspekty funkcjonowania systemów zakupowych (w tym systemu 
Miniportal) w ujęciu praktycznym.   

• Podczas szkolenia omówione zostaną także wzorcowe zapisy SWZ dotyczące komunikacji elektronicznej w tym 
z wykorzystaniem systemu Miniportal.  

 

1. Cele elektronizacji zamówień publicznych. 
2. Środki komunikacji elektronicznej. 
3. Podpis elektroniczny, podpis zaufany, podpis osobisty. 
4. Postać elektroniczna dokumentu, dokument elektroniczny, wizualizacja cyfrowa dokumentu. 
5. Prowadzenie postępowania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej krok po kroku: 

• Przesyłanie i zmiany ogłoszeń. 

• Wymiana informacji z wykonawcami na etapie przed składaniem oferty 
(pytania i odpowiedzi dotyczące dokumentów postępowania). 

• Forma oferty oraz pełnomocnictw. 

• Forma wadium. 

• Forma oświadczeń wstępnych, o których mowa w art. 125 ustawy. 

• Forma podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych. 

• Złożenie oferty. 

• Otwarcie ofert. 

• Archiwizacja dokumentów. 

• MINIPORTAL – szczegółowe omówienie zasad korzystania. 
 

Specjaliści ds. zamówień publicznych, Pracownicy komórek merytorycznych przygotowujący opis przedmiotu 
zamówienia, Kierownicy zamawiających.

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”.    



 

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
I KARTA ZGŁOSZENIA 

Środki komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego 

  
Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line. 

 
20 października 2021 r. Szkolenie w godzinach 10:00-14:00 

  

Cena: 329 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 Szkoleniowe w Łodzi 
ul. Jaracza 74, 90-242 Łódź 
tel. (42) 307 32 38, biuro@frdl-lodz.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-lodz.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności 
i ochrony danych osobowych. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl-lodz.pl lub 
mailem na adres biuro@frdl-lodz.pl do 15 października 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 ____________________________________ 


