Ramowy program szkolenia
dla potencjalnych beneficjentów działania 1.7.
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
na lata 2014-2020
pn: Udzielanie zamówień publicznych zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną
w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 roku
1. Akty prawne:
a) Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017r.
b) Ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
(Dz.U. 2016, poz. 2017 ze zmianami)
c) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie
warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków
poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz.U.
2016, poz. 200 ze zmianami).
2. Zasady kwalifikowalności wydatków – Rozdział 6.2 Wytycznych
3. Udzielanie zamówień publicznych zgodnie z zasadą konkurencyjności:
a) Szacowanie wartości zamówienia,
b) Opis przedmiotu zamówienia- zakaz używania nazw własnych,
c) Kryteria oceny ofert,
d) Warunki udziału w postępowaniu
e) Właściwe upublicznienie ogłoszenia,
f) Terminy,
g) Składanie ofert – terminy, forma, opisanie trybu składania oferty,
h) Konflikt interesów,
i) Odrzucenie oferty,
j) Wykluczenie wykonawcy,
k) Zakaz negocjacji,
l) Wybór oferty najkorzystniejszej,
m) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia,
n) Umowa,
o) Protokół postępowania.
4. Podmioty zobowiązane do stosowania ustawy zamówień publicznych –Art. 3 ustawy
prawo zamówień publicznych.
5. Progi wartościowe wynikające z Wytycznych.
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6. Zmiany w umowach udzielonych zgodnie z zasadą konkurencyjności: roboty
zamienne, zwiększenia wartości zawartych umów, zmiana zakresu zobowiązania
wykonawcy, zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, udzielenie nowych
zamówień powiązanych z realizacją zamówienia podstawowego dotychczasowemu
wykonawcy bez publikacji ogłoszenia o nowym zamówieniu.
7. Definicja nieprawidłowości.
8. Konsekwencje naruszeń Wytycznych – omówienie Załącznika nr 1 Rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie warunków obniżania wartości
korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych
z udzielaniem zamówień.
Dla wszystkich uczestników szkolenia przewidziany jest bufet kawowo-kanapkowy.

