
 
 

  

 

Zapraszamy na SZKOLENIA ON-LINE 

 

Waloryzacja wynagrodzenia zgodnie z nową ustawą Prawo 
zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.  
(godz. 10.00-12.00) 

1. Waloryzacja na gruncie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

2. Waloryzacja na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych  z dnia 11 września 2019 r. 

3. Zapisy dla umów dopuszczające zmianę wynagrodzenia. 

4. Metody waloryzacji wynagrodzenia – wskaźniki waloryzacyjne. 

 

Kryteria oceny ofert (godz. 12.00-14.00) 

1. Charakterystyka rynku zamówień publicznych - najczęściej stosowane kryteria oceny 

ofert. 

2. Znaczenie kryteriów oceny ofert. 

3. Kryteria oceny ofert w ujęciu ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11  września 

2019 roku. 

4. Omówienie kryteriów:  

 kosztowych (m.in. koszt cyklu życia obiektu),  

 jakościowych, odpowiedzialnego rozwoju,  

 kontraktowych. 

5. Wybór najkorzystniejszej oferty a zastosowane kryteria. 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 
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ORGBUD-SERWIS Sp. z o.o. 
ul. Stablewskiego 43, 60-916 Poznań 

tel./fax 0-61 864 25 91 do 95 
www.orgbud.pl 

 

 TERMIN  SZKOLENIA ON-LINE – 9 czerwca 2021 r. ,   

, godz. 10.00-14.00 , 

  SZKOLENIE za pośrednictwem programu TeamViewer ,  

.(szczegóły po przesłaniu zgłoszenia)) 

, CENA SZKOLENIA – 350 zł + 23% VAT  od uczestnika , 

 (w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych  

-szkolenie zwolnione z VAT)) 

Zajęcia poprowadzi – mgr inż. Maciej Sikorski – Rzeczoznawca kosztorysowy, przewodniczący 

poznańskiego Oddziału Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, doświadczony, wieloletni 

wykładowca ORGBUD-SERWIS, Okręgowych Izb Budownictwa: mazowieckiej, wielkopolskiej, 

zachodniopomorskiej, świętokrzyskiej, pomorskiej, lubelskiej, podkarpackiej oraz Centrum Usług 

Techniczno – Organizacyjnych Budownictwa PZiTB w Poznaniu. 

Do uczestnictwa w szkoleniu On-Line niezbędne jest posiadanie sprzętu komputerowego 

z łączem internetowym oraz mikrofonu z głośnikiem (kamera – opcjonalnie). Seminarium 

przeznaczone jest dla pracowników działów przygotowujących postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego na roboty budowlane, kosztorysantów po stronie zamawiających 

i wykonawców, pracowników wykonawców przygotowujących oferty. 
 

 

 

 

 

 

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA w seminarium:  
„Waloryzacja wynagrodzenia” oraz „Kryteria oceny ofert” 

 
 

 
Dane osoby zgłaszanej: 

Imię i nazwisko: 

adres e-mail: 

nr telefonu: 
 
 
Dane do faktury: 

Nazwa firmy: 

Adres: 

             NIP  

 
 
Opłatę za uczestnictwo w seminarium przekazujemy na konto ORGBUD-SERWIS w Poznaniu: 

 nr 10 1090 1362 0000 0000 3601 7848 
 

................................................................................. 
Podpis osoby upoważnionej 

Pieczęć firmowa 

 

 


