PROGRAM
Szkolenie: „Elektronizacja zamówień publicznych w Unii Europejskiej”
w ramach realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości projektu
SESAM
25 czerwca 2018 r. (poniedziałek), godz. 10:00 – 14:30
Warszawa, Centrum Przedsiębiorczości Smolna
ul. Smolna 4, sala konferencyjna (parter)

Celem szkolenia jest zapoznanie z aktualnymi regulacjami dotyczącymi elektronizacji zamówień
publicznych
w
Polsce
i wybranych krajach Unii Europejskiej. Prelegenci odpowiedzą na pytanie jak przygotować się do
wdrożenia nowych zasad komunikacji elektronicznej, które będą obowiązywać od 18 października 2018
r. oraz jak niniejsze zasady funkcjonują w UE. Omówione zostaną zagadnienia dot. form elektronicznych
w PZP, podpisu kwalifikowanego i projektu platformy e-Zamówienia.

10:00 –
10:30
10:30
10:45

10:45
12:00

Rejestracja uczestników
–

Otwarcie spotkania. Oferta realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości projektu SESAM
Prelegent:
Małgorzata
Ignatowicz,
Specjalista,
Departament
Wsparcia
Przedsiębiorczości, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

–

[Panel 1] Elektronizacja zamówień w Unii Europejskiej, w tym:
 Elektronizacja wg Dyrektyw UE;
 Podstawy prawne:
 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26
lutego
2014
r.
w sprawie zamówień publicznych,
 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26
lutego
2014
r.
w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w
sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług
pocztowych;
 Cele e-Zamówień w UE;
 Zakładane korzyści e-Zamówień w UE;
 Inne wdrożenia e-Zamówień w UE – jak poradziły sobie inne kraje;
 [Warsztat praktyczny] Elektronizacja w praktyce na przykładzie
rozwiązań wybranego kraju UE.
Prelegenci: r. pr. Piotr Trębicki, partner, CZUBLUN TRĘBICKI Kancelaria Radców
Prawnych sp. p.
r. pr. Marta Pasztaleniec, Czublun Trębicki Kancelaria Radców Prawnych sp. p.

12:00
12:30

–

Przerwa

12:30 –
13:30

[Panel 2] Elektronizacja zamówień w polskiej ustawie Prawo zamówień
publicznych, w tym:
 Polska elektronizacja przed 18 kwietnia 2018 r.;
 Polska elektronizacja po 18 kwietnia 2018 r. - tzw. okres przejściowy
elektronizacji zamówień;
 JEDZ oraz wykorzystywaniem elektronicznego formularza eESPD;
 Polska elektronizacja po 18 października 2018 r. – czy to już pełna
elektronizacja?
 podpis elektroniczny, rodzaje i skutki wykorzystywania;
 zasady porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami;
 reguły dokumentowania czynności w postępowaniach;
 system e-Certis;
 projekt „e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne” w
Ministerstwie Cyfryzacji:
 główne założenia,
 struktura Platformy e-Zamówienia,
 okres i sposób realizacji programu w Ministerstwie Cyfryzacji.
Prelegenci: r. pr. Piotr Trębicki, partner, CZUBLUN TRĘBICKI Kancelaria Radców
Prawnych sp. p.
r. pr. Marta Pasztaleniec, Czublun Trębicki Kancelaria Radców Prawnych sp. p.

13:30 –
14:30

Podsumowanie szkolenia
Konsultacje indywidualne

Seminarium realizowane jest w ramach projektu SESAM, który otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach
programu
COSME
na lata 2014–2020.

