
 

 

 
SZKOLENIE WYJAZDOWE W ZAKOPANEM 
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie zaprasza wszystkie zainteresowane osoby i instytucje do udziału 
w OGÓLNOPOLSKIM SZKOLENIU DLA RADCÓW PRAWNYCH, które odbędzie się w dniach: 
22-25 maja 2017r. w hotelu „Belvedere” w Zakopanem. 

22 maja 2017 r. 

Od 1600 przyjazd,  zakwaterowanie 

1800- 2000 kolacja 

23  maja 2017 r. 

 Plany i planowanie zamówień 
 Dzielenie i łączenie zamówień 
 Szacowanie wartości zamówienia 
 Definiowanie zamówienia i jego przedmiotu 
 Zamówienia wspólne i centralni zamawiający 
 Organizacja procesu udzielenie zamówienia po stronie Zamawiającego – komisja przetargowa i inne 
 Przegląd trybów postępowania o udzielenie zamówienia 
 Podobieństwa i różnice między trybami postępowań 
 Zalety i wady poszczególnych trybów 
 Zamówienia z wolnej ręki 
 System kwalifikowania Wykonawców 

24  maja 2017 r. 

 JEDZ i zasady jego wypełnienia 
 Kto winien sporządzić JEDZ. 
 Odpowiednik JEDZ w małych postępowaniach. 
 Warunki udziału w postępowaniu. 
 Zasady uzupełniania dokumentów 
 Udostępnianie zasobów i sposób jego dokumentowania. 
 Pytania i wyjaśnienia SIWZ 
 Wyjaśnienia ofert i dokumentów 
 Licytacja elektroniczna 
 Rozstrzygniecie postępowania 
 Umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 Przesłanki i zasady zmiany umów. 

25  maja 2017 r. 

 Postępowanie odwoławcze przed KIO. 
 Zaskarżanie zamówień podprogowych 
 Skargi do Sądu Okręgowego 

1215-1300  - wymeldowanie z hotelu 

1300           - obiad, wyjazd z ośrodka 



 

 
 
 
Wykłady prowadzone będą w sesjach przed- i popołudniowych i zajmą ogółem 20 godzin. 
Ilość punktów przyznawanych w ramach obowiązku doskonalenia zawodowego radców prawnych: 40 pkt. 
 
 
Miejsce:  
Hotel „Belvedere”, w Zakopanem to luksusowy, czterogwiazdkowy hotel, położny w bezpośrednim sąsiedztwie 
Tatrzańskiego Parku Narodowego, w samym centrum Zakopanego. W koszt noclegu wliczony jest dostęp do strefy 
wellness: basen, jacuzzi, sauna fińska, na podczerwień i łaźnia rzymska, korzystanie z siłowni. 

Uwaga: parking strzeżony oraz inne usługi indywidualne płatne są przez uczestników dodatkowo na miejscu. 
Organizator nie zapewnia dowozu uczestników do hotelu. 

Opłaty:  
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi: 
1.490,-zł netto*  - w pokoju 2-osobowym, obejmuje koszty szkolenia i zakwaterowania od kolacji w dniu przyjazdu do 
obiadu w dniu wyjazdu, wyżywienia, materiałów szkoleniowych oraz 1 imprezy towarzyszącej.  
1.890,-zł netto*- w pokoju 1-osobowym, reszta jak wyżej (realizacja w miarę wolnych miejsc!). 
   840,-zł netto* -  dla osób nie korzystających z noclegów (udział w zajęciach, obiady 3 dni oraz koszty materiałów 
szkoleniowych). 
 
*- jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP - usługa  jest opodatkowana 
podatkiem VAT w wysokości 23% 
  - jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP - usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT 
 
Wymagany tytuł wpłaty : Imię i nazwisko, Zakopane, Maj 2017 r. 
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank Polska S.A. 
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005 
 
UWAGA! 
Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.  
 
Rezygnacja 
 
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. 
Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału 
tytułem kosztów organizacyjnych.  
 
Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych 
kosztów udziału. 
 

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc. 
 



 

 
 

 Pieczęć instytucji 

 

 Proszę wypełnić i odesłać faxem (22 862-59-20)  
lub e-mailem (w formie zeskanowanej) na adres: 

 doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl    

KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE  

w  Zakopanem, hotel „Belvedere”  22-25 maja 2017 r. 

organizowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, 01-014 Warszawa, ul. Żytnia 15 lok. 16 
tel./fax 22 862 41 73; tel. 22 862 41 69 (do 71) w. 116,  
 

Nazwisko i imię uczestnika/-ów 
 
 

W przypadku radcy prawnego  nr 
wpisu (punktacja!) 

 
 

Adres e-mail 
 
 

Tel. kontaktowy 
 
 

Prosimy o wystawienie faktury VAT dla................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................... 

   (nazwa, adres)                                                                                                                            NIP ....................................................... 
 

 

Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do otrzymywania faktur VAT  

 
 

Należność w kwocie zł*............................................... słownie............................................................................ 

będzie wpłacona do dnia 5 maja 2017 r.  na konto OIRP w Warszawie 
Deutsche Bank Polska S.A. nr : 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005 
 

*  - jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP - usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23% 
   - jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP - usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT 
 

 

Nazwisko osoby, z którą chcę być w pokoju (dot. pokoi 2-os.) …………….…………………………………….. 
 

 
Oświadczam, że jestem wpisany(a) na listę radców prawnych w OIRP w …………………………………………………. 
 

Uwaga:  
Organizator nie zapewnia dowozu uczestników do hotelu  
 

Przyjmujemy do wiadomości, iż rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja 
późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym 
terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału. 
 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych powyżej na potrzeby rejestracji na szkolenie wyjazdowe w Zakopanem organizowane przez 
Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych. 
 

 

Wyrażenie powyższej zgody jest niezbędne w celu zarejestrowania danej osoby na szkolenie! 

 
.....................................................                   ……………………………………………………………….. 
miejscowość, data                                            podpis osoby reprezentującej instytucję 

 

Administratorem danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa. Informujemy, że podanie danych jest 
niezbędne w celu udziału w szkoleniu wyjazdowym. Państwa dane będą przetwarzane tylko w w/w celach. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, 
poza tymi które są upoważnione na podstawie przepisów prawa. Informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 


