
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA 

 

I. Wprowadzenie do zagadnienia zamówień o wartości 

mniejszej niż próg ustawowy- 130 tys. złotych: 

1. Zestawienie obowiązujących aktów prawnych mających 

zastosowanie do wydatkowania środków publicznych 

poniżej progu ustawowego. 

2. Analiza porównawcza dotychczasowego wyłączenia- art. 4 

pkt 8) z zamówieniem nieprzekraczającym progu 

ustawowego- art. 2 ust. 1 pkt 1) i ust. 2 nowego pzp.  

3. Elementy definicji zamówienia publicznego [zamówienia], 

w tym: 

a) Jak interpretować zwrot „nabycie przez 

zamawiającego”? 

b) Co należy rozumieć przez zapis „wybranego 

wykonawcy”? 

4. Zamówienia klasyczne i zamawiający publiczni- nowe 

definicje ustawowe.  

5. Podstawowe zasady udzielania tzw. „małych” zamówień z 

uwzględnieniem reguł wynikających ustawy o finansach 

publicznych.  

  

II. Prawidłowe szacowanie wartości przedmiotu 

zamówienia: 

1. Agregacja zamówień wg przyjętych tożsamości oraz 

prawidłowe udzielanie zamówień nieprzewidzianych.  

2. Zamówienia powtarzające się, ciągłe lub podlegające 

wznowieniu w określonym czasie.  

3. Unikanie zarzutu niedozwolonego dzielenia zamówienia 

oraz zaniżania wartości lub wybierania sposobu obliczania 

wartości zamówienia.  

4. Jak interpretować zapis „nabycie podobnych dostaw” w 

kontekście założeń agregowania zamówień- usługi, 

dostawy lub roboty budowlane? 

 

III. Zamówienia klasyczne poniżej 130 tys. złotych nie 

mniejsze niż 50 tys. złotych: 

1. Założenia nowych regulacji dla „zamówień bagatelnych”. 

2. Co należy rozumieć przez zwrot „wartość jednorazowego 

zakupu”? 

3. Częściowe zastosowanie ustawy: 

a) Roczne sprawozdanie 

b) Zamieszczanie ogłoszeń w BZP 

c) Zakres ogłoszenia o zamówieniu bagatelnym oraz jego 

zmiana 

4. Procedura udzielenia zamówienia bagatelnego: 

a) Zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu bagatelnym w 

BZP 

b) Przekazanie potencjalnym wykonawcom informacji o 

zamiarze udzielenia zamówienia 

c) Okoliczności odstąpienia od publicznego ogłoszenia 

5. Analiza treści projektu ogłoszenia o zamówieniu 

bagatelnym.  

6. Co z zamówieniami poniżej dolnego progu- 50 tys. 

złotych?  

7. Wpływ zamówień bagatelnych na udział wykonawcy w 

postępowaniu.  

 

 

SZKOLENIE: 
"NOWA USTAWA PRAWO 
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

Zamówienia publiczne poniżej 
130 tyś. Złotych (w tym 
zamówienia bagatelne)" 

 
TERMIN: 
10.12.2020 w godz. 09:30-13:30, 
+ BONUS !! KONULTACJE 
TELEFONICZNE PRZEZ 1 
GODZINĘ PO ZAKOŃCZENIU 

SZKOLENIA  
 
SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE 

 
ORGANIZATOR: 
Pomorska Agencja Rozwoju 

Regionalnego S.A. w Słupsku 
 
KONTAKT: 

 tel. 601 730 271 

 email: biznes@parr.slupsk.pl 

 FB szkolenia PARR S.A.    

 

OFERTA SZKOLENIOWA 
OBEJMUJE: 

 materiały szkoleniowe w 
wersji elektronicznej 
przesłane na maila, 

 dostęp do nagranego 
szkolenia przez 3 dni po 
zakończeniu szkolenia, 

 zaświadczenia o 
ukończeniu szkolenia, 

 
 

Ilość miejsc ograniczona!  
O przyjęciu decyduje kolejność 

zgłoszeń! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

IV. Wewnętrzny regulamin udzielania zamówień poniżej 

progu ustawowego: 

 1. Cel tworzonych regulaminów. 

2. Związek z regulacjami prawa zamówień publicznych/ 

Kodeksem Cywilnym/ Ustawą o finansach publicznych.  

 3. Ustalanie treści regulaminu. 

4. Gradacja ważności udzielanych zamówień ze względu na 

wysokość środków publicznych.  

5. Podział obowiązków pomiędzy poszczególnych 

pracowników w zakresie wydatkowanych środków zgodnie z 

wewnętrznymi regulacjami.   

 6. Dokumentowanie udzielanych zamówień.  

 

V. Zasady odpowiedzialności za naruszenia przy 

wydatkowaniu środków publicznych: 

1. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych. 

2. Odpowiedzialność wg powszechnie obowiązujących 

przepisów: 

a) Karna, 

b) Cywilna, 

c) Pracownicza. 

 

VI. Sprawozdawczość z zamówień poniżej 30 tys. euro a 

130 tys. złotych: 

1. Podstawa prawna wykonywania obowiązku 

sprawozdawczego.  

2. Zakres przedmiotowy objęty obowiązkiem 

sprawozdawczym.  

 

VII. Konsultacje z uczestnikami szkolenia. 
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Ilość miejsc ograniczona!  
O przyjęciu decyduje kolejność 

zgłoszeń! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


