
 

 

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE 

KONSULTANTÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
zaprasza na szkolenie organizowane  

w dniach 20-22 września 2019 roku 

w Kazimierzu Dolnym 

w Hotelu Dwa Księżyce 

ul. Sadowa 15, 24-120 Kazimierz Dolny   

 

Temat przewodni szkolenia: 

„Ustawa Pzp - 25 lat systemu – obecny stan w kontekście 

projektowanych rozwiązań” 

Piątek 20.09.2019 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 - 16.30 wykład (3) 

– 16.30 - 16.45 serwis kawowy 

– 16.45 - 18.00 wykład (4) 

– 18.00 - 19.15 wykład (5) 

– 20.00 - kolacja dress code lata 90-te 

Sobota 21.09.2019 r.: 

– 8.00 - 9.30 śniadanie 

– 9.30 - 15.30 walne  

– 15.30 - 16.30 obiad 

– 16.30 - 19.00 wykłady (6 i 7) 

– 20.00 - kolacja  

Niedziela 22.09.2019 r.: 

– 8.00 - 9.30 śniadanie 

– 9.30 - 10.45 wykład (8)  

– 10.45 - 12.00 wykłady (9)  

– 12.15 obiad i wyjazd uczestników 

Wśród prelegentów będą jak zawsze najbardziej znani i uznani 

szkoleniowcy z dziedziny zamówień publicznych  



Opłata za szkolenie 

 
Cena dla członków OSKZP opłacających seminarium indywidualnie   850,00 zł netto/os. 
Cena dla członków OSKZP opłacających seminarium służbowo            1.000,00 zł netto/os. 
Cena dla osób spoza OSKZP (w tym kandydatów na członków)            1.500,00 zł netto/os. 

Członkowie stowarzyszenia prowadzący działalność gospodarczą płacą kwotę jak osoby 
opłacających seminarium indywidualnie tj.       850,00 zł netto/os. 

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest 
finansowane ze środków publicznych. W przeciwnym razie do powyższych cen zostanie doliczony 
podatek VAT w wysokości 23%. 

 

Uwaga ! 

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

19.09.2019 r. (czwartek) za dodatkową opłatą (jednakową dla wszystkich) 110 zł. W zakresie 

świadczenia jest nocleg i śniadanie. Liczba miejsc jest ograniczona z przyczyn leżących po stronie 

hotelu. Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku wyczerpania limitu miejsc należy zabezpieczyć 

sobie nocleg w dniu 19.09.2019 r. we własnym zakresie.  

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

w zgłoszeniu.  

3. Pokoje są dwu i trzyosobowe.  

4. O miejscu zakwaterowania decyduje kolejność zgłoszeń. 

5. Warunkiem udziału w szkoleniu jest niezaleganie ze składkami członkowskimi na koniec 2018r. 

oraz opłacenie konferencji z góry i przesłanie dowodu zapłaty wraz ze zgłoszeniem. 

6. Ustalona kolejność kwalifikowania na szkolenie to: członkowie OSKZP, kandydaci na członków 

OSKZP, osoby spoza stowarzyszenia. 

7. Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona. 

8. Zgłoszenia przyjmuje oraz wszelkich szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela  

kol. Ewa Żak tel. kom. 508-181-654 e-mail: ewa.zak@wp.pl  

9. Wypełnione formularze zgłoszeniowe oraz dowody wpłaty prosimy kierować jednocześnie do: 
-  kol. Ewy Żak na adres  e-mail: ewa.zak@wp.pl, 

- kol. Agnieszka Druzińska na adres e-mail: biuro@oskzp.pl 

w nieprzekraczalnym terminie do 31.08.2019 r.  
10. Faktury za udział zostaną przesłane uczestnikom po szkoleniu. 

11. W zgłoszeniu należy podać dokładne dane do wystawienia faktury, szczególnie te osoby, które będą 

kierowane przez jednostki, w których występuje tzw. scentralizowany VAT (np. dane nabywcy, dane 

odbiorcy) lub szczegółowe informacje o wymaganiach służb finansowo-księgowych, w jaki sposób 

faktura winna być wystawiona. 

 

Przewodnicząca Zarządu OSKZP 

Ewa Wiktorowska 
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