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Zapraszamy na bezpłatny cykl szkoleń  

„Jak być skutecznym w zamówieniach publicznych” 

 

 

Szanowni Państwo, 

Serdecznie zapraszamy  pracowników spółdzielni socjalnych (SS) lub innych przedsiębiorstw 

społecznych (PS), którzy zajmują się lub będą się zajmować pozyskiwaniem  zamówień publicznych, 

działających na terenie województwa dolnośląskiego, na bezpłatny cykl 3 szkoleń z zakresu 

udziału w zamówieniach publicznych.  

 

Jeśli: 

 chcesz brać udział w przetargach publicznych, 

 zdobywać zamówienia publiczne, 

 poprawić swoją sytuację finansową, 

a nie wiesz jak to robić? To zgłoś się do nas! 

 

Celem szkolenia jest wyposażenie pracowników SS i PS w wiedzę i praktyczne umiejętności 

niezbędne do ubiegania się o możliwość realizacji zamówień publicznych. 

 

Dla uczestników szkoleń zapewniamy: 

 profesjonalne wsparcie szkoleniowe: teoretyczne i praktyczne zajęcia z pisania ofert: 12 godzin 

teorii i 24 godziny warsztatów, w grupach 14.osobowych, 

 konsultacje z ekspertem w zakresie zamówień publicznych ze strony zamawiającego,  

np. z urzędu gminy, 

 indywidualne doradztwo wg potrzeb, z różnych dziedzin, w zakresie opracowania oferty  

– w miejscu dogodnym dla uczestników. 

 

Terminy zjazdów: 

 I szkolenia: 29-30.09.2017 r. 

 II szkolenie: 06-07.10.2017 r.  

 III szkolenie: 13-14.10.2017 r.  

 

Miejsce zjazdów:  

Szkolenie: Zakład Aktywności Zawodowej we Wrocławiu przy ul. Litomskiej 10. 

Nocleg: B&B Hotel Wrocław Centrum we Wrocławiu przy ul. Piotra Skargi 24-28.  

 

Zgłoś się już dziś! Prześlij wypełnione dokumenty najpóźniej do dnia 15 września 2017 r.  

na adres mailowy: maria.mika@dfop.org.pl 
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Koszty:  

Udział w cyklu jest bezpłatny. Zapewniamy transport na każdy ze zjazdów, nocleg, wyżywienie  

oraz materiały. Szkolenia prowadzone będą przez doświadczoną oraz profesjonalna kadrę trenerów. 

 

Cykl szkoleniowy obejmuje następujące bloki tematyczne: 

 Aktualny stan prawny 

 Pozycja wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – w tym zmiany  

z 2016 r. 

 Jak przygotować dokumentację postępowania? 

 Wybór najkorzystniejszej oferty 

 Umowa o zamówienie publiczne 

 Środki ochrony prawnej 

 Protokół postępowania 

oraz 

 Wskazówki dotyczące opracowania ofert ze strony zamawiających, najczęściej występujące 

błędy – zajęcia praktyczne z ekspertem reprezentującym środowisko zamawiających. 

 

Dokumenty zgłoszeniowe: 

Deklaracje uczestnictwa w projekcie dostępne są tutaj: 

https://www.merkury.org.pl/skuteczni-w-zamowieniach-publicznych/38 

 

Więcej informacji uzyskasz kontaktując się pod nr telefonu: Maria Mika, tel. 602 376 974. 

 

Pamiętaj! Zgłoszenia przyjmujemy do 15 września 2017 r. na adres mailowy: 

maria.mika@dfop.org.pl 

 

https://www.merkury.org.pl/skuteczni-w-zamowieniach-publicznych/38

