
 

ŚLĄSKIE FORUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.  
AUDYT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.  

 

WAŻNE INFORMACJE O FORUM: 
Zapraszamy na kolejne spotkanie Śląskiego Forum Zamówień Publicznych. Celami działania 
Śląskiego Forum Zamówień Publicznych są: podnoszenie poziomu wiedzy, doskonalenie 
umiejętności osób zajmujących się udzielaniem zamówień publicznych w jednostkach 
samorządu terytorialnego, zakładach budżetowych, spółkach komunalnych przez działalność 
szkoleniową, konsultacje oraz wzajemne wspieranie się członków Forum. W ramach 
działających forów gościmy przedstawicieli organów nadzoru, kontroli, przedstawicieli instytucji 
naukowych, ekspertów i praktyków. Fora to wyjątkowa przestrzeń do pracy nad aktualnością 
prawa oraz inicjowania jego zmian.  
Serdecznie zapraszamy do zrzeszania się w ramach forum. Szczegółowe informacje dostępne są 
na www.okst.pl w zakładce FORA oraz w danych kontaktowych poniżej oferty. 

 
CELE I KORZYŚCI: 
Najbliższe spotkanie poświęcone zostanie problematyce prowadzenia audytu udzielania 
zamówień publicznych. Uczestnicy będą mieli możliwość prześledzić proces udzielania 
zamówień od strony metod oceny stosowanych w audycie. Szkolenie będzie okazją do oceny 
prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, analizy czy działania 
podejmowane przez zamawiającego są prawidłowo szacowane pod względem ryzyka. 
 
PROGRAM: 
1. Tytułem wstępu - nowe zasady kontroli i audytu zamówień publicznych w ustawie PZP. 
2. Audyt – metody oceny: 

a) elektronizacja zamówień publicznych a dokumenty papierowe, 
b) warsztat audytorski (checlisty), 
c) raporty, oceny, analizy. 

3. Ocena systemu zamówień publicznych w jednostce zakresie: 
a) organizacji zamówień publicznych, 
b) kompetencji zasobów kadrowych, 
c) organizacji pracy przy realizacji  zamówień publicznych, prace komisji przetargowej, 
d) planowania zamówień publicznych; 
e) wewnętrznych procedur w zakresie zamówień publicznych, 
f) sporządzania sprawozdań 

4. Ryzyka w zamówieniach publicznych: 
a) błędna interpretacja przepisów ustawy PZP, 
b) różne czynności prawne mające na celu obejście przepisów prawa zamówień publicznych, 

w tym dotyczące szacowania wartości zamówienia, 
c) ograniczanie konkurencji. 
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d) nieuzasadnione odstępstwo od trybu podstawowego/ PN na rzecz trybów 
niekonkurencyjnych, 

e) lista czynów niedozwolonych w zakresie stosowania ustawy PZP i udzielenia zamówienia 
stanowiących dyscyplinę finansów publicznych w tym w zakresie kontroli zarządczej 

5. Ocena przygotowanie postępowania: 
a) analiza potrzeb, 
b) opis przedmiotu zamówienia, 
c) oszacowania wartości zamówienia, 
d) wybór trybu zamówienia, 
e) organizacja pracy przy przygotowaniu postępowania. 

6. Ocena przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 
a) ogłoszenie o zamówieniu, zmiany ogłoszeń, 
b) dokumenty zamówienia, w tym SWZ wybór sposobu komunikacji z wykonawcami, 
c) procedury wyjaśnień i zmiany SWZ, 
d) rażąco niskiej ceny, 
e) wezwania do złożenia wyjaśnień oferty, uzupełnienia dokumentów podmiotowych, 

przedmiotowych, 
f) poprawa omyłek w ofertach, 
g) określenie warunków udziału w postępowaniu i ich weryfikacja 
h) określanie kryteriów pozacenowych i ich ocena, 
i) etap oceny ofert, 
j) czynności informacyjne Zamawiającego, 
k) czynności poprzedzające zawarcie umowy. 

7. Dokumentowania postępowania - ocena: 
a) czynności dokumentowania, 
b) poprawności udostępnienia dokumentacji z postępowania, 
c) w zakresie ochrony danych osobowych w zamówieniach publicznych. 
d) sposobu przechowywania dokumentacji z postępowania, 

8. Umowa w sprawach zamówień publicznych – ocena poprawności zapisów, zmian, 
okoliczności odstąpienia, rozwiązania umowy. 

 
ADRESACI:  
Członkowie Śląskiego Forum Zamówień Publicznych, osoby koordynujące udzielanie zamówień 
publicznych w urzędzie, jednostce organizacyjnej, każdej instytucji publicznej stosującej PZP, 
dyrektorzy, naczelnicy i kierownicy wydziałów zamówień publicznych, radcy prawni, 
kontrolerzy, audytorzy. 
 
  



 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
I KARTA ZGŁOSZENIA 

Śląskie Forum Zamówień Publicznych.  
Audyt zamówień publicznych 

  

Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnej. Miejsce: Ośrodek Kształcenia 
Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki, ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice, III piętro 

 
2 marca 2023 r. Szkolenie w godzinach: 10:00-15:00 

  

Cena: członkowie Forum w ramach składki, pozostałe osoby 520 PLN netto/os. Udział w 
szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. 

CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu stacjonarnym,  
materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej,  
poczęstunek, 
certyfikat ukończenia szkolenia,  
możliwość konsultacji z ekspertami. 

DANE DO 
KONTAKTU:  

Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki 
ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice 
tel. 32 206 98 43, 32 206 80 39, t. kom. 660 70 10 13 
szkolenia@okst.pl; marlena.gumulak@frdl.org.pl 

 
DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE 

Nazwa i adres nabywcy  
(dane do faktury) 

 

Nazwa i adres odbiorcy   

NIP   Telefon  

1. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

2. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości 
lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)  

TAK ☐     NIE ☐ 

Członek FORUM  TAK ☐     NIE ☐ 

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji Rozwoju 
Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.okst.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony 
danych osobowych. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 28 lutego 2023 r. 
UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać 
potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed 
terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy 
uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV. 

 
 

Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 
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