PRZYJAZNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DLA MŚP
Działasz na rynku zamówień publicznych i chcesz poznać zmiany wynikające z nowelizacji
ustawy?
Chcesz zacząć brać udział w zamówieniach publicznych, a nie wiesz jak?
Myślisz, że zamówienia publiczne są zbyt biurokratyczne i sformalizowane?
A może masz negatywne doświadczenia związane z udziałem w zamówieniach publicznych i
nie chcesz ich powtórzyć?
Zgłoś się do projektu „Przyjazne Zamówienia Publiczne dla MŚP” – II edycja!
.
Mogą wziąć udział:
 Przedsiębiorstwa z sektora MŚP mające siedziby zgodnie z dokumentem rejestrowym na
terenie województwa pomorskiego.
 Właściciele i pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę.
Warsztat praktyczny z PZP
Wiesz już na czym polega procedura przetargowa, jak przygotować i złożyć ofertę, być może
spróbowałeś już swoich sił w przetargu publicznym, ale nadal brakuje Ci skuteczności?
Potrzebujesz praktyki pod okiem wykwalifikowanego doradcy. Dowiesz się m.in.:
 na co zwrócić uwagę czytając dokumentację postępowania,
 jakie pułapki czekają przy przygotowaniu oferty,
 jak zakwestionować wybór oferty i co zrobić, gdy konkurencja kwestionuje wybór Twojej
oferty.
Wszystko to w praktyce, z wykorzystaniem przykładów. W trakcie szkolenia pokażemy
pułapki na jakie musisz uważać i odpowiemy na Twoje pytania.
Po szkoleniu przysługuje Ci indywidualne doradztwo prawne.
.
Szkolenie z e-zamówień
Pełna elektronizacja zamówień publicznych tuż, tuż. Nie wiesz jak się do niej przygotować?
Szukasz informacji, ale nie znajdujesz konkretów. Przyjdź na nasze szkolenie. Dowiesz się:
 gdzie szukać informacji o e-zamówieniach publicznych,
 jak przygotować ofertę elektroniczną,




jakie wymogi techniczne musisz spełniać, żeby nie stracić szansy na udział w przetargu,
co się zmienia, a co zostanie takie samo.
Dzięki temu szybciej niż konkurenci przygotujesz się do elektronizacji zamówień, co może
dać Ci przewagę na rynku zamówień publicznych.
Po szkoleniu przysługuje Ci indywidualne doradztwo prawne.







KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE
Przygotowanie do praktycznego udziału w zamówieniach publicznych – koncentracja na
nabyciu umiejętności, pracy na dokumentach.
Udział w szkoleniach i doradztwie prowadzonych przez doświadczonych ekspertów.
Możliwość skorzystania z doradztwa związanego z udziałem w konkretnym
postępowaniu.
Możliwość budowania konsorcjów między uczestnikami projektu w zakresie wspólnego
ubiegania się o zamówienia publiczne.
Omawianie bieżących postępowań ogłaszanych na terenie województw objętych
projektem.

Czy wiesz, że:
 Dla firm z sektora MŚP udział w zamówieniach publicznych stanowi źródło stabilnych
dochodów, niezależnych od wahań rynkowych.
 42% MŚP twierdzi, że obecność na rynku zamówień publicznych podnosi rangę firmy.
 Wykonawcy z sektora MŚP są cenieni przez Zamawiających za większą dbałość o Klienta i
innowacyjność.
 W najbliższych latach uruchamiane będą działania ułatwiające dostęp MŚP do zamówień
publicznych.
Poziom dofinansowania projektu: 90%.
W projekcie udzielana jest pomoc de minimis.
Projekt jest realizowany w ramach działania 2.2 POWER, współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej.
Beneficjent otrzymuje dofinansowanie w kwocie 10.252,06 zł netto. Beneficjent otrzyma
fakturę na kwotę 10.252,06 + 23% VAT i zobowiązuje się zapłacić wyłącznie kwotę podatku
VAT.
Wkład prywatny Beneficjenta pomocy wynosi:
 Szkolenie praktyczne
79,87 zł (VAT zw.),
 Szkolenie z e-zamówień
86,61 zł (VAT zw.),
 Doradztwo
977,37 zł (+ 23% VAT).

Zgłoś się do projektu i przekonaj się jak wiele może zyskać Twoja firma!

Więcej informacji oraz zgłoszenia u Partnera projektu:
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http://kancelariabubnowski.pl/dofinansowanie/

