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Najpopularniejszymi tematami z naszej oferty szkoleniowej są:

Kancelaria Doradcza Zamówienia Publiczne
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• Szukacie Państwo porady w zakresie zamówienia publicznego
• Chcecie Państwo złożyć ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne

► Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych

• Dotyka Państwa problem nienależytego wykonania umowy

► ABC Zamówień publicznych
► Zamówienia publiczne do 14 tys. euro w świetle dyscypliny finansów publicznych
► Warsztaty dla Wykonawców - jak uzyskać zamówienie

• Chcielibyście Państwo pogłębić swoja wiedzę z zakresu PZP
• Oczekujecie Państwo kompleksowej obsługi postępowania

► Warsztaty dla Zamawiających - przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne
od sporządzenia SIWZ do zawarcia umowy

Tel. +48 697 760 749
Tel. +48 781 600 555
Tel. +48 22 378 12 70
Fax +48 22 378 13 70
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Kancelaria oferuje usługi doradcze, konsultacje oraz szkolenia w zakresie stosowania
przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych zarówno dla Wykonawców jak
i Zamawiających.
biuro@kdzp.pl
www.kdzp.pl
ul. Ziębicka 7 lok. 14
01-461 Warszawa

Naszym dodatkowym atutem jest znajomość oraz doskonałe zrozumienie zagadnień o podłożu technicznym w szczególności z zakresu Telekomunikacji, Inżynierii
Medycznej, Informatyki, Multimediów, Lotnictwa i pochodnych.
Oferowanymi usługami obejmujemy zarówno niewielkie i niskobudżetowe postępowania
jak i bardzo duże inwestycje oraz wyspecjalizowane dostawy.
biuro@kdzp.pl

www.kdzp.pl
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Wykonawcom oferujemy między innymi:
► konsultacje i pomoc w przygotowaniu ofert
► doradztwo na każdym etapie postępowania
► przygotowywanie korespondencji kierowanej do Zamawiających
► weryfikacę warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert oraz postanowień
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pod kątem możliwości złożenia oferty
► przygotowywanie odwołań, a także zastępstwo w postępowaniach odwoławczych
i sądowych
► w przypadku trybów negocjacyjnych – dbanie o interes Klienta podczas negocjacji
z Zamawiającym

Nasza oferta dla Zamawiających obejmuje w szczególności:
► przygotowanie postępowań o udzielenie zamówienia, pomoc w szacowaniu wartości zamówienia, opisaniu przedmiotu zamówienia, wyborze trybu postępowania, określaniu
warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert, sporządzeniu projektu umowy, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszenia o zamówieniu oraz wszelkich niezbędnych dokumentów
► pomoc i wsparcie na każdym etapie postępowania, w tym udział w posiedzeniach komisji
przetargowych
► przygotowanie regulaminów, planów zamówień, wzorów pism
► pomoc w przygotowaniu pism, sprawozdań do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
► zastępstwo w postępowaniach odwoławczych i sądowych
► pomoc w ocenie i badaniu złożonych wniosków oraz ofert
► pomoc w przeprowadzaniu zamówień w trybach negocjacyjnych i zamówieniu z wolnej
ręki
► doradztwo dotyczące problemów pojawiających się w trakcie prowadzenia postępowań,
w tym również przygotowywanie opinii w tym zakresie

biuro@kdzp.pl

www.kdzp.pl

