
 
 

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE 
KONSULTANTÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

zaprasza swoich członków  
na konferencję organizowaną  

w dniach 23-25 września 2022 roku 
w HOTELU SKALITE, ul. Krokusów 4, 43-370 Szczyrk 

 

Temat przewodni konferencji: 
„Zamówienia publiczne dziś i jutro – praktyka oraz planowane zmiany” 

Prelegenci 

Wśród prelegentów będą jak zawsze najbardziej znani i uznani szkoleniowcy z dziedziny zamówień 
publicznych w tym między innymi: 

Ewa Wiktorowska, mec. Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz, mec. Małgorzata Gołyńska-Minkiewicz, 
Magdalena Michałowska, Barbara Harhala, Matylda Grzybowska, mec. Paweł Gruszczyński, mec. 
Grzegorz Mazurek, Jacek Jerka, Jerzy Wysocki oraz zaproszony Gość Rafał Guzowski 

Przykładowe tematy wystąpień:  
1. Zamówienia publiczne w mediach - zasady udzielania informacji mediom oraz obecność w 

mediach społecznościowych: 

 sposoby kontaktów z dziennikarzami (zbijanie zarzutów, odpowiadanie na trudne 
pytania w sposób umiejętny, zasady występu przed kamerą/mikrofonem, erystyka/ 
sztuka prowadzenia sporów/ w pracy konsultanta zamówień publicznych (w tym 
prowadzenie sporów z kontrolerami), 

 sposoby kreowania pozytywnego wizerunku w mediach społecznościowych (w tym 
ochrona wizerunku, techniczne formy ochrony przed włamaniem).  

2. Negocjacje w trybie podstawowym w wariancie trzecim (art. 275 pkt 3 pzp).  
3. Otwarte dane i ponowne wykorzystywanie informacji w zamówieniach publicznych.  
4. Mediacje w sprawach zamówień publicznych. Wprowadzenie do problematyki.  
5. Podstawy odrzucenia oferty na wybranych przykładach (przegląd orzecznictwa).  
6. Znaczenie i wykładnia pojęcia uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na gruncie art. 465 ust. 1 pzp.  
7. Zamówienia na audycje i materiały do audycji w dobie multimediów.  
8. Nieprawdziwe informacje składane przez wykonawcę jako podstawa eliminacji z 

postępowania w pzp.  
9. Rozwiązania równoważne w pzp – dopuszczalność i wymagania w tym zakresie. 
10. Mechanizmy zwiększające efektywność zamówienia w obecnej sytuacji rynkowej: zaliczki, 

płatności częściowe, kiedy wadium.  

 

 



Planowany harmonogram 

Piątek 23.09.2022 r.: 
– do 11.30 przyjazd uczestników i zakwaterowanie 
– 11.30-12.00 serwis kawowy 
– 12.00-13.00 wykład (1)  
– 13.00-14.00 wykład (2)  
– 14.00-15.00 Obiad  
– 15.00-16.00 wykład (3)  
– 16.00-16.15 serwis kawowy 
– 16.15-17:15 wykład (4)  
– 17.15-18:15 wykład (5)  
– 20.00 - kolacja  

  
Sobota 24.09.2022 r.: 

– 7.30-9.00 śniadanie 
– 09.00-12.00 wykład (6)  
– 12.00-12.15 serwis kawowy 
– 12.15-14.00 wykład (6 cd.)  
– 14.00-15.00 Obiad  
– 15.00-15.50 wykład (7)  
– 15.50-16.10 serwis kawowy 
– 16.10-17:00 wykład (8)  
– 20.00-kolacja 

 

Niedziela 25.09.2022 r.: 
– 8.00-9.30 śniadanie 
– 9.00-10.00 wykład (9) 
– 10.00-10.15 serwis kawowy 
– 10.15-11.15 wykład (10)  
– 11.15-12.15 wykład (11)  
– 12.30 obiad i wyjazd uczestników 

Opłata za konferencję: 
Cena dla członków OSKZP        1.200,00 zł/os. 
Cena dla osób spoza OSKZP (w tym kandydatów na członków)  1.600,00 zł/os.   
 

Uwaga ! 
1. Istnieje możliwość skorzystania z zakwaterowania w dniu poprzedzającym szkolenie, tj. 

22.09.2022 r. (czwartek) za dodatkową opłatą (jednakową dla wszystkich) 200,00 zł. W zakresie 
świadczenia jest nocleg i śniadanie.  

2. Nie zwracamy kosztów w przypadku niewykorzystania części pobytu w stosunku do 
deklarowanego w zgłoszeniu.  

3. Pokoje są dwuosobowe. Istnieje możliwość rezerwacji pokoju jednoosobowego za dodatkową 
opłatą w uzgodnieniu z organizatorem i hotelem.    

4. Warunkiem udziału w konferencji jest niezaleganie ze składkami członkowskimi, opłacenie 
konferencji z góry oraz przesłanie dowodu zapłaty wraz ze zgłoszeniem. W indywidualnych 
przypadkach istniej możliwość uiszczenia opłaty po konferencji, po wcześniejszym uzgodnieniu z 
organizatorem.   



5. Liczba miejsc jest ograniczona. 
6. Zgłoszenia przyjmuje oraz udziela wszelkich szczegółowych informacji kol. Agnieszka Druzińska, 

tel. kom. 517 100 003, e-mail biuro@oskzp.pl.   
7. Organizator zastrzega, że tematy i harmonogram mogą ulec zmianie.  
8. Wypełnione formularze zgłoszeniowe oraz dowody wpłaty prosimy kierować na adres e-mail Biura 

OSKZP (biuro@oskzp.pl) w nieprzekraczalnym terminie do 07.09.2022 r.  
9. Faktury za udział w konferencji zostaną przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
10. Przesłanie zgłoszenia i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych 

danych uniemożliwi realizację umowy/zamówienia. W sprawach z zakresu ochrony danych 
osobowych możliwy jest kontakt z biuro@oskzp.pl.  Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna 
jest na stronie internetowej: http://www.oskzp.pl/index.php/stowarzyszenie/polityka-prywatnosci   

 
 

W imieniu Zarządu  
 

Piotr Pieprzyca – Prezes Zarządu 
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