Enterprise Europe Network
przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie
oraz
Punkt Informacyjny Międzynarodowe Zamówienia Publiczne
przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
zapraszają do udziału w szkoleniu pt.:

„Rynek zamówień organizacji międzynarodowych
w zasięgu polskich firm: zamówienia systemu ONZ”
Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli sektora prywatnego, którzy są zainteresowani aktywnym
uczestnictwem w rynku zamówień zagranicznych i zamówień organizacji międzynarodowych, w szczególności
systemu ONZ. Celem szkolenia jest przekazanie informacji nt. systemu zamówień ONZ, w tym zasad i procedur
zamówieniowych oraz praktycznych wskazówek nt. przygotowania zwycięskiej oferty w w/w przetargach.

Szkolenie odbędzie się w dniu 10 maja 2018 roku o godz. 10.00 w siedzibie IPH w Krakowie przy
ul. Floriańskiej 3, II p.
Program szkolenia:
9.50 - 10.00

Rejestracja uczestników

10.00 - 10.10

Prezentacja oferty Ośrodka Enterprise Europe Network przy IPH w Krakowie

10:10 - 10:25

Oferta PARP wsparcia polskich firm na rynkach zagranicznych zamówień publicznych
i rynku zamówień organizacji międzynarodowych.

10:25 - 11:25

Część I: Zamówienia Organizacji Narodów Zjednoczonych, w tym:
- Rynek zamówień systemu ONZ w liczbach, trendy w zamówieniach ONZ,
- Rejestracja w bazie United Nations Global Marketplace,
- Zasady udzielania Zamówień ONZ.

11:25 - 11:40

Przerwa

11:40 - 12:40

Część II: Zamówienia Organizacji Narodów Zjednoczonych, w tym:
- Procedury udzielania zamówień ONZ,
- Kluczowe czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
- Środki ochrony prawnej.

12:40 - 13:10

Konsultacje indywidualne, w tym możliwość pomocy w rejestracji w bazie United
Nations Global Marketplace.

Prowadzący:
Małgorzata Ignatowicz: prawnik, ekspert Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W Departamencie Wsparcia
Przedsiębiorczości PARP odpowiedzialna za realizację projektów dot. zamówień zagranicznych i zamówień organizacji
międzynarodowych, w tym koordynację projektu Punkt Informacyjny Międzynarodowe Zamówienia Publiczne PARP
i międzynarodowego projektu SESAM, finansowanego ze środków Komisji Europejskiej.
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE
Temat: „Rynek zamówień organizacji międzynarodowych w zasięgu polskich firm: zamówienia systemu
ONZ”
miejsce: Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie, ul. Floriańska 3, sala II p.
termin: 10 maja 2018 roku, godz. 10.00
Proszę wypełnić czytelnie i przesłać na adres IPH w Krakowie: 31-019 Kraków, ul. Floriańska 3, tel.: 428-92-50;
e-mail: mrak@iph.krakow.pl

Informacje o uczestniku szkolenia:
imię.............................................................. nazwisko.................................................................................................
stanowisko............................................................................. telefon..........................................................................
e-mail............................................................................... www....................................................................................

Firma:
pełna nazwa firmy........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ulica...............................................................................................................................................................................
kod pocztowy, miejscowość.......................................................................................................................................
telefon............................................................................, fax........................................................................................

wielkość firmy (proszę zaznaczyć właściwą używając symbolu „x”)
mikro 
mała 
średnia 
duża 

inne niż przedsiębiorstwo 

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU :
• Termin przyjmowania zgłoszeń – do wyczerpania miejsc
• Uwaga: ilość miejsc ograniczona !!!
• Udział jest bezpłatny

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie korespondencji drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz.1204, z późn. zm.).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym przez IPH, zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883, z późn. zm.).

…..…...................
Data
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...........................................................................
Podpis uczestnika
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