
ELEKTRONIZACJA W ZAMÓWIENIACH 
– PROBLEMY PRAKTYCZNE NA TLE 

PIERWSZYCH DOŚWIADCZEŃ



MARTA OWCZARCZYK - RADCA PRAWNY, DYREKTOR DZIAŁU PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Doświadczenie: 
Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, finansów publicznych oraz w szeroko pojmowanym prawie 
gospodarczym, handlowym w tym w szczególności w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego związanego z prawem zamówień publicz-

nych, w tym reprezentacji Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sporządzania projektów umów 

i analizy postanowień umownych pod kątem potencjalnych zagrożeń dla Klienta. Doradza dużym zamawia-

jącym sektorowym podczas całego procesu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. 

Reprezentuje klientów w postępowaniach związanych z kontrolą stosowania przepisów o zamówieniach 
publicznych w ramach kontroli w zakresie finansów publicznych i realizacji projektów współfinansowanych 
ze środków europejskich.

Ponadto w ramach praktyki prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego kompleksowo doradza przedsię-

biorcą jak również osobą fizycznym, reprezentując interesy zarówno dłużników jak i wierzycieli. We współ-
pracy ze Specjalistami pozostałych działów prawnych Kancelarii realizuje kompleksową obsługę prawną 
Firm i Instytucji zapewniając najwyższy poziom świadczonych usług. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa 
zamówień publicznych jak i z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego zarówno o charakterze 
otwartym jak i zamkniętym – dedykowane dla konkretnego klienta.

Autorka publikacji prawnych m.in. na łamach kwartalnika Prawo Zamówień Publicznych, Wydawnictwo C.H. Beck.

Wykształcenie:
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
oraz Kolegium Zarządzania i Finansów – Podyplomowych Studiów Zamówień Publicznych Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie.

Prelegenci

PIOTR ŹLIK - RADCA PRAWNY

Doświadczenie:
Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie zobowiązań oraz w zagadnieniach prawnych zwią-

zanych z realizacją przedsięwzięć w branży informatycznej, w tym w zakresie wdrażania dedykowanych 
systemów informatycznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie stosowania przepisów prawa 
zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem branży informatycznej i budowlanej. Zajmuje się 
kompleksowym doradztwem prawnym dla podmiotów biorących udział w postępowaniach o udzielenie 
zamówienia publicznego zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców, jak również doradztwem 
na etapie realizacji umów zawartych w trybie prawa zamówień publicznych. Posiada bogate doświadczenie 
w zakresie reprezentacji Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Wykształcenie:
Radca prawny, wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach, nr 
wpisu KT-3299. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2010 r. 
ukończył studia podyplomowe na kierunku Prawo Gospodarcze i Handlowe, na Wydziale Prawa i Admini-
stracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.



Program wydarzenia

PROGRAM:
• Wprowadzenie dotyczące elektronizacji zamówień publicznych.
• Rodzaje środków komunikacji elektronicznej.
• Platforma e-Zamówienia.
• Forma elektroniczna a komunikacja elektroniczna.
• Kwalifikowany podpis elektroniczny – omówienie podstawowych zagadnień.
• Oferta w formie elektronicznej – najczęściej popełniane błędy w świetle aktualnego orzecznictwa KIO.
• Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą a wymóg formy elektronicznej.
• Środki ochrony prawnej z uwzględnieniem elektronizacji.

Dodatkowo na zakończenie zostaną przedstawione kierunki projektu NOWEGO PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

CENA SZKOLENIA:
• 1 zgłoszenie: 700 zł netto osoba (700 zł + 23% VAT = 861 zł brutto)
• 2 i 3: 600 zł netto za każdą zgłoszoną osobę (600 zł + 23% VAT = 736 zł brutto)
• 4 i więcej: 550 zł netto za każdą zgłoszoną osobę (550 zł + 23% VAT = 676,50 zł brutto)

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych, materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, lunch 
oraz przerwy kawowe w trakcie szkolenia.

MIEJSCE SZKOLENIA:
Warszawa – siedziba kancelarii: 00-131 Warszawa, ul. Grzybowska 4, lok. U-7A.



Kilka słów o Kancelarii

Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy zapewnia obsługę prawną opartą przede wszystkim na specjalizacji prawników wchodzą-

cych w skład jej zespołu. Wspólna praca funkcjonujących w ramach Kancelarii działów prawnych pozwala na realizację zadań 
z wielu gałęzi prawa z jednoczesnym zapewnieniem najwyższej jakości świadczonych usług. 

Nasz zespół to doświadczeni radcy prawni, adwokaci i doradcy podatkowi. Współpracujemy w profesorami uniwersyteckimi, 
biegłymi rewidentami, kancelariami notarialnymi. Of counsel naszej kancelarii są profesorowie uniwersyteccy –  wybitni spe-

cjaliści, uznane autorytety z danych dziedzin prawa, którzy merytorycznie wspomagają pracę działów prawnych kancelarii, 
a także wraz z dyrektorami działów sporządzają opinie prawne.

KANCELARIA ŚWIADCZY USŁUGI PRAWNE Z ZAKRESU WIELU DZIEDZIN PRAWA 
W RAMACH NASTĘPUJĄCYCH DZIAŁÓW PRAWNYCH:

• Dział Prawa Cywilnego i Postępowania Sądowego
• Dział Prawa Handlowego i Obrotu Międzynarodowego
• Dział Międzynarodowego Planowania Podatkowego
• Dział Prawa Pracy
• Dział Prawa Własności Intelektualnej
• Dział Prawa Podatkowego
• Dział Prawa Karnego
• Dział Prawa Administracyjnego
• Dział Prawa Zamówień Publicznych
• Dział Prawa Rynku Kapitałowego
• Dział Prawa Imigracyjnego
• Departament Rozwoju i Doradztwa Biznesowego
• Działa Prawa Energetycznego
• Prawo Medyczne
• Dział Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego i Postępowania Egzekucyjnego

Kancelaria prowadzi wraz z największymi firmami szkoleniowymi w Polsce szkolenia dedykowane w szczególności przedsię-

biorcom, w tym kadrze menedżerskiej i członkom organów zarządzających. 

Tematyka szkolenia jest precyzyjnie dostosowana do wymagań i potrzeb Klienta, przy czym najczęściej prowadzone szkolenia 
dotyczą problematyki kontraktów handlowych, windykacji należności, zagadnień z zakresu prawa pracy, prawa spółek oraz 
prawa podatkowego. Szkolenia prowadzone są przez prawników posiadających wysoce wyspecjalizowaną wiedzę 
prawniczą i doświadczenie z danej dziedziny.



Kontakt:

00-131 Warszawa
ul. Grzybowska 4, lok. U-7A

tel. +48 22 692 74 31
fax. +48 22 826 00 49

e-mail: kancelaria@siw.pl

www.siw.pl

Kontakt w sprawie szkoleń:

tel.: +48 22 692 74 31
kom.: +48 511 249 206

e-mail: szkolenia@siw.pl
e-mail: k.sudol@siw.pl

Zarezerwuj szkolenie online poprzez 
formularz zgłoszeniowy na stronie siw.pl


