
 

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W OCHRONIE ZDROWIA
 

WAŻNE INFORMACJE O SZKOLENIU: 
Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, które ma na celu przekazanie wiedzy na temat sposobu prowadzenia 

postępowań o udzielenie zamówień publicznych w branży medycznej. Uczestnicy zajęć dowiedzą się, na którym 

etapie przygotowania i prowadzenia postępowania mogą wystąpić istotne ryzyka nieprawidłowości związane 

ze specyfiką zamówień medycznych i jakie mogą być tego konsekwencje. 

 
CELE I KORZYŚCI: 
• Zapoznanie ze specyfiką zamówień publicznych w obszarze ochrony zdrowia. 

• Poznanie w jaki sposób powinno się przygotować dokumentację przetargową i na co zwracać szczególną uwagę. 

• Nabycie umiejętność rozwiązywania problemów, z jakimi się najczęściej ma do czynienia realizując zamówienia 

publiczne w branży medycznej. 

 

PROGRAM: 
1. Opis przedmiotu zamówienia:  

• Znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces charakteryzujący produkty lub usługi 

dostarczane przez wykonawcę.  

• Uzasadnianie niedokonania podziału zamówienia na części. 

• Przedmiotowe środki dowodowe – kompleksowe omówienie. 

2. Szacowanie wartości zamówienia:  
• Sposób szacowania wartości zamówienia na usługi i dostawy.  

• Dokumentowanie czynności z szacowania.  

3. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców: 
• Nowe podstawy wykluczenia. 

• Warunki udziału w postępowaniu z uwzględnieniem charakterystyki zamówień branży medycznej. 

• Udostępnienie zasobów. 

• Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia. 

• Wadium. 

• Podmiotowe środki dowodowe. 

4. Nowe podstawy odrzucenia oferty – omówienie z uwzględnieniem specyfiki zamówień branży medycznej. 
5. Umowy w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie: 

• Klauzule abuzywne – nowy katalog.  
• Zasada waloryzacji wynagrodzenia.  

• Aneksowanie umów.  

• Raport z realizacji zamówienia.  

• Ogłoszenie o wykonaniu umowy. 

 
ADRESACI: 
Pracownicy jednostek ochrony zdrowia zajmujący się zamówieniami publicznymi, zakupami dla jednostki; 

pracownicy nadzorujący i kontrolujący oraz audytujący jednostki ochrony zdrowia, osoby chcące nabyć wiedzę 

z zakresu zamówień publicznych w branży medycznej. 

 
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 
26 stycznia 2021 r. 



 

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
I KARTA ZGŁOSZENIA 

Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia 

  
Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line. 

 
26 stycznia 2022 r. Szkolenie w godzinach 10:00-14:00 

  

Cena: 349 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 32 65, 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  
do 21 stycznia 2022 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 ______________ 


