
 

 

Zaproszenie na szkolenie 

 

Szanowni Państwo, 

mamy przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie, które odbędzie się 15.12.2016 tj. czwartek  

w godzinach od 9:00 do 16:00 w Hotelu InVite, przy ulicy Hubskiej 52-54 we Wrocławiu pn.:  

„Najistotniejsze problemy w udzielaniu zamówień publicznych finansowanych  

z funduszy UE po nowelizacji z dnia 22 czerwca 2016 r.” 

Celem szkolenia będzie przygotowanie beneficjentów do prowadzenia postępowań o udzielenie 

zamówień publicznych zgodnie ze znowelizowanymi zapisami ustawy Pzp. Zdobyta wiedza pozwoli 

Państwu uniknąć korekt finansowych bądź zwrotu części dofinansowania. 

Szkolenie poprowadzi Pan Grzegorz Karwatowicz, który wspólnie z firmą „EffiCon Sp. z o.o.” sp. k. 

skutecznie wspiera beneficjentów w zakresie stosowania zasady konkurencyjności, korekt 

finansowych i zamówień publicznych. Atutem naszego szkolenia jest praktyczne doświadczenie oraz 

ekspercka wiedza prowadzącego w zakresie funduszy europejskich i zamówień publicznych.  

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszone są o przesłanie skanu formularza 

zgłoszeniowego podpisanego przez upoważnioną osobę na adres: szkolenia@efficon.pl w terminie 

do dnia 30.11.2016 do godz. 15:00. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zachęcamy do szybkiego 

zgłoszenia udziału. 

Serdecznie zapraszamy 

 

Ireneusz Ratuszniak Magdalena Ignasiak 

Prezes Zarządu  Wiceprezes Zarządu 

Załączniki: 

1.Informacje o szkoleniu;  

2. Formularz zgłoszeniowy  

„Efficon Sp. z o.o.” sp.k.  

ul. Awicenny 14   E: biuro@efficon.pl   KRS: 0000577688 
54-611 Wrocław    T: +48 882 838 869   NIP: 8943606790 
www.efficon.pl 

mailto:biuro@efficon.pl
http://www.efficon.pl/
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Zał. nr 1 Informacja o szkoleniu:  

„Najistotniejsze problemy w udzielaniu zamówień publicznych finansowanych  

z funduszy UE po nowelizacji z dnia 22 czerwca 2016 r.” 

Ramowy plan szkolenia:  

9:00 – 9:45  Rozpoczęcie szkolenia  

9:15 - 11:15  część 1 - Nowe dyrektywy zamówieniowe implementowane do Pzp po terminie. 

Planowanie udzielania zamówień i szacowanie wartości zamówienia.  

11:15 - 11:45  Przerwa kawowa 

11:45 – 13:45  część 2 - Sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia. Oświadczenia i dokumenty żądane 

od Wykonawców. Ocena ofert – spełnienie warunków, podstawy do wykluczenia. 

13:45 – 14:30  Lunch 

14:30- 15:45  część 3 - Zmiana umowy o zamówienie. 

15:45 – 16: 00  Panel dyskusyjny  

Odbiorcy szkolenia:  

Władze Gmin, kierownicy i pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za pozyskiwanie i 

rozliczanie funduszy unijnych, kierownicy i pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za 

zamówienia publiczne. 

Termin i miejsce:  

Szkolenie odbędzie się 15.12.2016 tj. czwartek w godzinach od 9:00 do 16:00 w Hotelu InVite, przy ulicy 
Hubskiej 52-54 we Wrocławiu  

Cena: 350 zł brutto/osoba 

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, poczęstunek, lunch, konsultacje z Wykładowcą, materiały 
piśmiennicze. Płatność należy dokonać do 7 dni od terminu zgłoszenia, jednak nie później niż 09.12.2016 
na rachunek bankowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym. Rezygnacja po zgłoszeniu i w terminie po 
07.12.2016 r. spowoduje obciążenie kosztami organizacyjnymi w wysokości 50% ceny.  

Zgłoszenie: 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszone są o przesłanie skanu formularza 
zgłoszeniowego podpisanego przez upoważnioną osobę na adres: szkolenia@efficon.pl w terminie do 
dnia 30.11.2016 do godz. 15:00. 

W razie pytań służymy pomocą: 

Adres e-mail: szkolenia@efficon.pl  

Telefon: 882 -838-869  
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Zał. nr 2 Formularz zgłoszeniowy.  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie skanu na adres e-mail: szkolenia@efficon.pl 

Temat szkolenia: 
„Najistotniejsze problemy w udzielaniu zamówień publicznych 

finansowanych z funduszy UE po nowelizacji z dnia 22 czerwca 2016 r.” 

Data szkolenia: 15.12.2016 

Miejsce szkolenia: Hotel InVite, przy ulicy Hubskiej 52-54 we Wrocławiu 

Cena szkolenia: 350,00 zł brutto/osoba 

 Dane zgłoszeniowe: 

Podmiot: 
 
 

Adres 
 

NIP  

Imię i nazwisko (1)  Telefon: 

 Mail: 

Stanowisko  

Imię i nazwisko (2)  Telefon: 

 Mail: 

Stanowisko  

Imię i nazwisko (3)  Telefon: 

 Mail: 

Stanowisko  

 

 Jakimi innymi tematami szkoleń jesteście Państwo szczególnie zainteresowani: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Płatność za szkolenie należy dokonać do 7 dni od terminu zgłoszenia, jednak nie później niż 09.12.2016 na 

rachunek bankowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym. Rezygnacja po zgłoszeniu i w terminie po 

09.12.2016 r. spowoduje obciążenie kosztami organizacyjnymi w wysokości 50% ceny. Odwołanie 

zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa. Organizator 

zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia oraz zmiany eksperta z przyczyn niezależnych od 

organizatora szkolenia. Nieobecność uczestnika na szkoleniu bez uprzedniego poinformowania, powoduje 

obciążenie pełnymi kosztami udziału. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty. 

 Sposób płatności: 

W terminie 7 dni od zgłoszenia na rachunek bankowy „EffiCon sp. z o.o.” sp. k. 

ING nr 10 1050 1575 1000 0090 3071 9547 

W treści przelewu proszę wpisać „szkolenie PZP - EffiCon” 

 Potwierdzenie zgłoszenia: 

Po otrzymaniu formularza zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu.  

W przypadku braku otrzymania potwierdzenia w ciągu 48 godz., prosimy o kontakt tel. 882-838 -869. 

 W imieniu zgłaszającego:  

..…………..……………………..…..         ..…….………………………..……  
data       podpis i pieczęć          


