SZKOLENIE „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W USŁUGACH LEŚNYCH 2018”
Terminy:
•
•

I termin: 6 – 7 października 2018 r. (sobota – niedziela)
II termin: 20 – 21 października 2018 r. (sobota – niedziela)
Miejsce: Poznań „Apartamenty CLASICCO” – zabytkowe centrum miasta, dzielnica „Jeżyce”
Adres: ul. Mickiewicza 9, 60-833 Poznań (bezpłatny parking)
Organizator: Forest Consulting Center Sp. z o.o.

Wykładowca:
Magdalena Michałowska – ekspert ds. zamówień publicznych, autor wielu publikacji z zakresu
PZP w leśnictwie z uwzględnieniem sektora usług leśnych. Od wielu lat współpracujące z FCC a
wcześniej z CKPL. Prawnik posiadający wieloletnie doświadczenie we współpracy z firmami leśnymi
oraz Lasami Państwowymi.

Poruszane zagadnienia:
•
•
•

Elektronizacja zamówień publicznych: podpisywanie i szyfrowanie podpisem kwalifikowanym JEDZ
(Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia) – jedyny obecnie obowiązek Wykonawcy.
Prawidłowe przygotowanie oferty przetargowej, w tym analiza zapisów SIWZ.
Istotne zmiany obowiązującej po 18 października pełnej elektronizacji zamówień publicznych –
narzędzia: miniPortal oraz e-zamówienia. Wprowadzenie do tematyki.

Program szkolenia:
•
•
•
•
•

2-dniowe szkolenie, część wykładowa oraz warsztatowa.
Zajęcia w sobotę od godz. 16.00 do 20.00, kontynuacja w niedzielę od godz. 9.00 do 15.00.
Kameralna grupa do 15 osób, gwarantująca indywidualne konsultacje z wykładowcą.
Możliwość pracy na własnym SIWZ.
Dodatkowo każdy z uczestników otrzyma pisemną informację o możliwościach pozyskania dotacji
z UE w IV kwartale 2018 oraz w 2019 roku (na początku października będą dostępne już
harmonogramy konkursów na przyszły rok). Pomysły na ewentualne inwestycje z dotacji będzie
można skonsultować na miejscu z Dariuszem Rutkowskim.
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UWAGA! WYMAGANIA SPRZĘTOWE
Uczestnik szkolenia powinien wziąć ze sobą osobisty komputer (laptop) wyposażony w aktywny
zainstalowany kwalifikowany podpis elektroniczny (może być ten sam, co w przypadku
podpisywania ZUSów). Ponadto winno być zainstalowane oprogramowanie szyfrujące.
Wymagane oprogramowanie: 1) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa np. Google
Chrome, Firefox, Opera, Microsoft Edge, czy Internet Explorer (w przypadku IE minimalnie wersja
10.0). 2) Włączona obsługa JavaScript. 3) Zainstalowany program Acrobat Reader.
Minimalne parametry techniczne laptopa: klasa PC lub MAC, obsługa WIFI, pamięć min. 2 GB Ram,
procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS X 10.4, Linux.

Koszt szkolenia:
•

659 zł netto + 23%, tj. 810,57 zł brutto, z noclegiem i wyżywieniem

•

519 zł netto + 23%, tj. 638,37 zł brutto, bez noclegu i wyżywienia

lub
Jak się zgłosić na szkolenie?
Zgłoszenia przyjmujemy w nieprzekraczalnym terminie do poniedziałku 24 września
Zapisy drogą e-mailową na adres biuro@forestcc.pl
W celu zgłoszenia się należy przesłać e-mail z imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz terminem
wybranego szkolenia i danymi do wystawienia FV.
Wraz z wysłaniem wiadomości należy wykonać przelew wybranej kwoty na rachunek:
74 2490 0005 0000 4520 5555 3012 (Alior Bank)
w tytule wpisując: „Szkolenie przetargi” oraz wybrany termin „6-7.X” lub „20-21.X”
Dla pierwszych 5 osób, które dokonają zgłoszenia rabat 50 zł

Osoba do kontaktu:
Jacek Rutkowski
tel. 690-800-290, e-mail: biuro@forestcc.pl
Forest Consulting Center Sp. z o.o.

Leśne Centrum Kształcenia Ustawicznego
Forest Consulting Center Sp. z o. o.
ul. Dąbrowskiego 75/56 ● 60-523 Poznań ● tel. 61 669 81 18
biuro@forestcc.pl ● www.forestcc.pl ● www.facebook.com/forestcc

