Numer sprawy: AZP/Z-040/2019

Załącznik nr 2.5
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Realizacja szkoleń dla kadry administracyjnej WUM w ramach projektu WUM AID Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety.
Pakiet 5: Usługa przeprowadzenia szkolenia Zasada konkurencyjności i PZP dla zamówień własnych i realizowanych w ramach projektów i grantów

Liczba uczestników: 11 – 13
Liczba grup: 1
Liczba godzin szkolenia: 8 godz.
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.06.2020 r. (wyłącznie w dni robocze poniedziałek – piątek) 
Miejsce realizacji: szkolenie prowadzone w salach wykładowych WUM

Minimalne wymagania dotyczące programu kursu:
1.	Unijne i krajowe regulacje w zakresie udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:
2.	Podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych przez beneficjentów z sektora finansów publicznych oraz beneficjentów spoza sektora
3.	Zasady szacowania wartości zamówienia publicznego przy dostawach, usługach i robotach budowlanych:
4.	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o znowelizowaną ustawę Prawo zamówień publicznych i USTAWĄ 2.0
5.	Obowiązki zamawiającego w zakresie udzielania zamówień publicznych do 30 tys. euro w kontekście
6.	Zasada konkurencyjności dla zamówień o wartości ponad 50 000 zł. Netto
7.	Rozeznanie rynku dla zamówień o wartości od 20 000 zł netto do 50 000 zł
8.	Realizacja wydatków o wartości poniżej 20 000 zł netto w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów – tryb postępowania
9.	Obowiązek i zasady stosowania klauzul społecznych. 
10.	Stosowanie trybów niekonkurencyjnych, w tym obowiązek zamieszczania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy w trybie niekonkurencyjnym (zamówienie z wolnej ręki, zapytanie o cenę, negocjacje bez ogłoszenia) 
11.	Realizacja zamówienia publicznego
12.	Najczęstsze nieprawidłowości w zamówieniach publicznych realizowanych w ramach projektów unijnych na podstawie audytów Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, informacji Instytucji Zarządzających oraz orzecznictwa w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych:
13.	Skutki niezgodnego z przepisami udzielenia zamówienia publicznego w projekcie unijnym
14.	Zasady kontroli prawidłowości udzielania zamówień publicznych


Wykonawca, w ramach niniejszego zamówienia zobowiązany jest do: 
1. Organizacja szkolenia "Zasada konkurencyjności i PZP dla zamówień własnych i realizowanych w ramach projektów i grantów”; 
2. Ustalenie harmonogramu i programu szkolenia wspólnie z Zamawiającym;
3. Wystawienie zaświadczeń/certyfikatów ukończenia szkolenia dla uczestników;
4. Ustalenie wzoru zaświadczeń/certyfikatów z Zamawiającym;
5. Przygotowanie materiałów szkoleniowych.


