
  

EKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - PIERWSZE 
DOŚWIADCZENIA 

(punkt widzenia dostawcy) 

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji wraz z COZP Sp. z o.o. oraz iTexa Sp. z o.o. zaprasza Państwa do udziału 

w szkoleniu otwartym 

Tematyka szkolenia 

1) Europejskie regulacje prawne związane z elektroniza-
cją zamówień publicznych (krótkie omówienie odpo-
wiednich przepisów dyrektywy oraz rozporządzeń); 

2) Krajowe regulacje prawne związane z elektronizacją 
zamówień; 

3) Pojęcia związane z elektronizacją – kontrowersje wo-
kół interpretacji poszczególnych pojęć; 

4) Środki komunikacji elektronicznej (wraz z omówie-
niem Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w spra-
wie użycia środków komunikacji elektronicznej w po-
stępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
oraz udostępniania i przechowywania dokumentów 
elektronicznych); 

5) Podpis elektroniczny, podpisywanie oferty przez peł-
nomocników, pełnomocnictwa, poświadczanie zgod-
ności z oryginałem; 

6) Formaty przekazywanych plików; 
7) Elektronizacja zamówień publicznych w kraju: 

a) Miniportal i ePUAP (jako rozwiązanie tymcza-
sowe) 
• koncepcja działania, 
• aktualny stan realizacji, 

• bezpieczeństwo złożonych dokumentów do 
upływu terminu otwarcia ofert, 

• czynności realizowane przez wykonawcę, 
w tym szyfrowanie i składanie ofert, wnio-
sków i oświadczeń (praktyczna prezentacja). 

• czynności realizowane przez zamawiającego, 
w tym przygotowanie i prowadzenie postępo-
wania (praktyczna prezentacja), 

b) JEDZ - przygotowanie oświadczenia przez zama-
wiającego z zastosowaniem serwisu ESPD, 

c) Rozwiązania komercyjne dostępne na rynku, 
d) Platforma  e-Zamówienia (jako rozwiązanie doce-

lowe) 
• koncepcja działania, 
• harmonogram i aktualny stan realizacji. 

e) E-Fakturowanie 
• założenia i stan prawny związany z wprowa-

dzeniem e-Fakturowania, 
• projekt ustawy i przepisów wykonawczych, 
• przyszłe obowiązki zamawiających i wykonaw-

ców.

W ramach poszczególnych tematów omawiane będą praktyczne aspekty ważne dla ubiegających się o zamówienie. 

Uczestnicy szkolenia otrzymują: 

Materiały szkoleniowe, płytę CD z materiałami szkoleniowymi oraz obowiązującymi i projektowanymi aktami prawnymi, 
a także świadectwo udziału w szkoleniu. W przerwach szkolenia zapewniamy serwis kawowy.  

Termin i miejsce szkolenia 

Siedziba Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji – w Warszawie, Eurocentrum Alfa, Aleje Jerozolimskie 136 (IX piętro) 
w dużej sali konferencyjnej.
Szkolenie odbędzie się 5 listopada 2018 r. w godzinach od 10:00 do 15:00 z dwiema piętnastominutowymi przerwami.  
Dojazd komunikacją miejską autobusami linii: 127, 158, 159 (przystanek Białobrzeska lub Grzymały-Sokołowskiego), 182 
i 187 (przystanek Grzymały-Sokołowskiego). 
Niedaleko znajdują się hotele: Radisson Blue Sobieski 4*, Golden Tulip 3*, Campanile 2*, Premiere Classe 1*, Marriott 5* 

Cena szkolenia 

Całkowita cena udziału w szkleniu dla członków PIIT wynosi 400 zł netto. Koszt udziału w szkoleniu każdej następnej 
osoby z tej samej instytucji wynosi 390 zł netto. Dla pozostałych uczestników koszt wynosi odpowiednio 500 zł i 488 zł. 
Do cen doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%. Płatność przelewem na podstawie faktury pro-forma wystawionej 
bezpośrednio po złożeniu zamówienia. Fakt dokonania płatności zostanie potwierdzony fakturą VAT.  


