
 
 

 
 

Załącznik nr 1  

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Część 1.7A:  Zamówienia publiczne – konwersatorium 

 

Cel zajęć:   

   
Celem nauczania przedmiotu „Zamówienia publiczne” jest zapoznanie studenta z podstawowymi 
pojęciami z zakresu zamówień publicznych w świetle nowej ustawy Prawo zamówień publicznych 
(obowiązującej od 1 stycznia 2021 r.). Przedmiot ma za zadanie przede wszystkim dostarczyć 
studentom wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie systemu zamówień publicznych - zarówno 
po stronie zamawiających, jak i wykonawców. 
Uwaga będzie skupiona na zapoznaniu studenta z udzielaniem zamówień publicznych  
we wszystkich trybach udzielenia zamówień określonych w ustawie, ale także złożenie prawidłowej  
i zgodnej z oczekiwaniami Zamawiającego oferty.  
Konserwatorium będzie łączyło problematykę zamówień publicznych z wiedzą z zakresu innych 
dziedzin prawa, m.in.: cywilnego, gospodarczego, budowalnego czy finansów publicznych ale także 
zarządzenia projektami. 
Po zaliczeniu przedmiotu student będzie posiadał wiedzę o mechanizmach przygotowania 
dokumentów niezbędnych do ogłoszenia zamówienia i wyboru złożonej oferty złożonej spełniającej 
postawione wymagania z punktu widzenia Zamawiającego oraz złożenie prawidłowej i kompletnej 
oferty z punktu widzenia Wykonawcy.  
W wyniku kształcenia student będzie znał zasady nowe definicje ustawowe, reguły publikacji planu 
postępowań, zasady sporządzenia opisu przedmiotu oraz ustalania wartości szacunkowej 
zamówienia. Dodatkowo i przede wszystkim regulacje dotyczące sporządzania Specyfikacji 
Warunków Zamówienia i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, publikacji ogłoszenia oraz 
udostępniania dokumentów oraz weryfikacji podmiotowej Wykonawcy w świetle podmiotowych 
środków dowodowych i oceny oferty w odniesieniu do przedmiotowych środki dowodowych.  
W końcu zasady sporządzania umowy na wykonawstwo zamówienia publicznego. 
 
 
Zakres tematyczny zajęć:  
 

1. Zasady ustalenia: 
1) wartości szacunkowej,  
2) przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia,  
3) warunków zamówienia, 
4) innych elementów etapu wstępnego procesu udzielania zamówienia publicznego. 

2. Reguły i ramy udzielenie zamówienia o wartości poniżej progów UE, tj.: trybu podstawowego. 
3. Zakres i zasady udzielania zamówień o wartości równej powyżej progów UE. 
4. Prawidłowe przygotowanie umowy o zamówienie publiczne. 
5. Ustawowe środki ochrony prawnej i inne sposoby rozwiązywania sporów. 
 
 
Liczba uczestników zajęć konwersatoryjnych – około 15 osób/gr. 

    

Termin realizacji usługi: semestr zimowy w roku akademickim 2020/2021r.  

zajęcia będą prowadzone w okresie od listopada 2020 do marca 2021 roku w godzinach 9.00 – 19.00. 

 



 
 

 
 

Miejsce świadczenia usługi:  Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa  

z siedzibą w Rzeszowie, ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów 

 

Zakres usługi:  

Usługa obejmuje: 

Prowadzenie zajęć w ramach przedmiotu „Zamówienia publiczne” dla studentów i studentek III 

roku studiów stacjonarnych, kształcących się na studiach I stopnia  na kierunku Administracja,  

 

w formie konwersatoriów - w łącznym wymiarze 20 godzin, w jednej grupie. 

 

W tym: 

 

L.p. Temat zajęć 
Liczba 
godzin 

1 
Zasady ustalenia: wartości szacunkowej, przygotowania opisu 
przedmiotu zamówienia, warunków zamówienia i innych elementów 
etapu wstępnego procesu udzielania zamówienia publicznego. 

8 

2 
Reguły i ramy udzielenie zamówienia o wartości poniżej progów UE, tj.: 
trybu podstawowego. 

4 

3 
Zakres i zasady udzielania zamówień o wartości równej powyżej 
progów UE. 

6 

4 
Ustawowe środki ochrony prawnej i inne sposoby rozwiązywania 
sporów. 

2 

 

Cena brutto za jedną godzinę (45 min.) zajęć indywidualnych, uwzględnia koszty pracy 
prowadzącego zajęcia tj.: opracowanie i utrwalenie indywidualnych autorskich tematów i zadań 
egzaminacyjnych oraz przeprowadzenie egzaminów/zaliczeń po zakończeniu zajęć, opracowanie  
i utrwalenie innych materiałów niezbędnych do właściwej realizacji przedmiotu zamówienia, 
dostarczonych do Zamawiającego zgodnie z zasadami obowiązującymi w Uczelni. 
Wynagrodzenie za zapewnienie Zamawiającemu odpowiednich praw własności intelektualnej, 
zawarte jest w wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu zamówienia, o ile w ramach realizacji 
dojdzie do powstania utworu w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 
 
Wymagania w stosunku do wykładowców: 

Szczegółowo określone w Zapytaniu ofertowym. 
 
Sposób rozliczenia, płatności:  
Szczegółowo określone w Zapytaniu ofertowym. 


