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Celem szkolenia jest przedstawienie tematyki zamówień publicznych w działalności instytucji kultury. 
Omówione zostaną wszystkie najbardziej istotne zagadnienia związane z całością udzielania 
zamówień publicznych w instytucjach kultury - od trybów stosowania zamówień publicznych, przez 
przygotowania postępowania, tworzenie regulaminów zamówień, wyłączeń ze stosowania ustawy na 
podstawie art. 4 ust. 8b., po przygotowanie umów. W trakcie szkolenia omówione zostaną również 
najnowsze zmiany w ustawie. Dzięki wykorzystaniu praktycznych przykładów z działalności instytucji 
kultury, W trakcie warsztatów omówione zostaną praktyczne przykłady (case study) z działalności 
instytucji kultury, co pozwoli na przedstawienie realnych trudności z jakimi borykają się instytucje 
kultury w trakcie stosowania PZP. 
 
PROGRAM wydarzenia znajduje się na stronie http://www.cpi-sk.pl/imprezy/2015/zpik/index.php, 

 

a w nim: 

 

1. Główne definicje i akty prawne 
 
Przedmiot zamówienia, pojęcia zamawiającego i wykonawcy, zasady stosowania ustawy, tryby 
stosowania zamówień publicznych, konkurs, wyłączenia ze stosowania ustawy, 
Prawo zamówień publicznych a ustawa o finansach publicznych, 
Dyscyplina finansów publicznych w zakresie udzielania zamówień publicznych. 
 
2. Specyfika zamówień publicznych w instytucjach kultury 
 
Wymagania w zakresie zamówień publicznych w świetle ustawy o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej, 
Wyłączenia ze stosowania ustawy na podst. art.4 ust. 8b. 
 
3. Procedury udzielania zamówień publicznych 
 
Przygotowanie postępowania (szacowanie wartości zamówienia, łączenie, dzielenie zamówień, 
OPZ)m 
Regulamin zamówień publicznych (dla wydatkowania środków poniżej 30.000 E oraz dla zamówień 
na dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej, 
Plan zamówień publicznych, 
Dokumentowanie postępowania, 
Zagadnienie rażąco niskiej ceny. 
 
4. Umowy o zamówienia publiczne 
 
Ograniczenie zasady swobody umów (m in. okres standstill oraz możliwości dokonywania zmian w 
umowach), 
Obowiązkowe klauzule w umowach o zamówienie publiczne zawartych na okres dłuższy niż 12 
miesięcy w zakresie zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, 
Umowy zlecenia i umowy o dzieło, 
Prawo autorskie w umowach. 
 

http://www.cpi-sk.pl/imprezy/2015/zpik/index.php


Warsztaty poprowadzą: mecenas Marcin Lassota 
prawnik Izabela Michalska 
 
 
Dzięki poniższemu formularzowi zgłoszeniowemu, możecie Państwo skorzystać z 10% RABATU na 
udział w wydarzeniu: http://www.cpi-sk.pl/imprezy/2015/zpik/formularz_pr10.php 
 
 
Organizator: Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.; tel. (22) 870 69 10, 870 69 78; email: 

pr@konferencja.com.pl 
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