Dostrzegamy rozwiązania,
których nie widzą inni.

–

Oferta WeLearning

–
KOMPLETNE SZKOLENIE Z NOWEJ USTAWY PZP
dla
PRACOWNIKÓW JEDNOSTKI
ODPOWIEDZIALNEJ ZA
––
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE U ZAMAWIAJĄCEGO
AKTUALIZOWANE na bieżąco!

–
Z dniem 1 stycznia 2021 roku w życie weszła
kompletnie nowa ustawa o Prawie zamówień publicznych.
WeLearning wraz z ekspertem merytorycznym, Panią Anitą Elżanowską, byłą
wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, zaprasza na kompletne szkolenie elearningowe, o najlepszej merytoryce oraz w doskonałej cenie.

–
Dostrzegamy rozwiązania, których nie widzą inni
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O EKSPERCIE MERYTORYCZNYM

Anita Elżanowska
Z zamówieniami publicznymi związana od 2000 roku, kiedy to podjęła
pracę w Departamencie Prawnym UZP.
W latach 2004 – 2007 Dyrektor Departamentu Kontroli UZP, gdzie
odpowiadała za działalność kontrolną Prezesa UZP, w szczególności za
obligatoryjne kontrole uprzednie postępowań o największych
wartościach (nadzorowała wykonanie ponad 1100 kontroli postępowań,
w tym zamówień współfinansowanych ze środków UE, uczestniczyła
w audytach Komisji Europejskiej dotyczących przestrzegania przez
beneficjentów funduszy UE procedur zamówień publicznych). W 2007
roku podjęła pracę jako Dyrektor Biura Przetargów spółki Operator
Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o., następnie pełniła funkcję
Wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
Posiada bardzo dobrą znajomość orzecznictwa dotyczącego zamówień
publicznych (krajowego oraz TSUE) a także znajomość stanowisk UZP i
Komisji Europejskiej w tym zakresie, ma bogate doświadczenie w zakresie
reprezentacji Klientów DPZP przed Krajową Izbą Odwoławczą.
Jest autorką wielu publikacji dotyczących zamówień publicznych,
w tym współautorką książki przedstawiającej analizę orzecznictwa
w zakresie zamówień publicznych (A.Elżanowska, M.Śledziewska, C.H.
Beck, rok 2007). Jest także doświadczonym trenerem / wykładowcą
(liczne szkolenia, konferencje, wykładowca Studiów Podyplomowych w
Szkole Głównej Handlowej oraz na Wydziale Prawa Uniwersytetu SWPS).
Ekspert w projektach doradczych w zakresie procedur zamówieniowych
dla jednostek administracji Bułgarii, Chorwacji, Węgier, Włoch, krajów
Bałkańskich oraz Wietnamu a także w projektach Europejskiego Banku
Odbudowy i Rozwoju (EBRD).
W 2019 roku otrzymała nagrodę Prezesa UZP LUX CLARA IN
CONTRACTIS PUBLICIS za szczególny wkład w rozwój systemu zamówień
publicznych.
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Szkolenie z nowej ustawy PZP
To nie jest szkolenie w formie Webinaru czy konferencji!
Wraz z Panią Anitą Elżanowską opracowaliśmy jedno z najlepszych szkoleń e-learningowych z zakresu ustawy
PZP.
Powstało z myślą o pracownikach administracyjnych oraz komisjach przetargowych.

W szkoleniu
 Porównujemy stare i nowe przepisy.
 Dajemy dziesiątki przykładów i
interpretacji.
 Całość napisana jest przystępnym
językiem.

 Każdy pracownik będzie miał dostęp do
kompletnego
szkolenia i materiałów nawet przez 12 miesięcy!
 Szkolenie można realizować w godzinach pracy
w dowolnym miejscu z dostępem do Internetu, w
tym także na tabletach.

Naszym celem jest skuteczne przygotowanie pracowników jednostki odpowiedzialnej za zamówienia Publiczne
u Zamawiającego.
Ilość ekranów: łącznie 320
Całość jest podzielona na wygodne moduły i lekcje po których można swobodnie nawigować i wracać do nich w
razie potrzeby sprawdzenia informacji czy poprawności postępowania.
Certyfikat – Każdy użytkownik, który przejdzie szkolenie i zaliczy test będzie mógł pobrać imienny certyfikat w
formacie PDF.

Przykładowe ekrany
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Dlaczego warto skorzystać z e-learningu?
Mają Państwo mnóstwo możliwości wysłania pracownika na szkolenie stacjonarne lub konferencję. Często dezorganizuje
to jednak pracę firmy oraz generuje znaczne koszty (dojazd pracownika, dieta). Po szkoleniu pracownik przywozi swoje
notatki, ewentualnie folder reklamowy lub materiały firmy, jednak może mieć problem z zapamiętaniem tak dużej ilości
materiału.
Z powodów pandemicznych odbywają się głównie spotkania on-line oraz webinary.

Dlaczego szkolenie e-learningowe to doskonała alternatywa dla
webinaru?
1. Webinary odbywają się w ściśle określonych terminach. Jest wyznaczony dzień i godzina, do której trzeba się
dostosować.
Szkolenie e-learningowe można realizować w dowolnym czasie i miejscu. Można wielokrotnie wracać do
poszczególnych fragmentów i przypominać sobie wiedzę.

2. Webinary są to najczęściej spotkania na konkretny, wybrany temat, czyli poruszany jest mały fragment
ustawy.
W szkoleniu e-learningowym pracownik uzyskuje dostęp do pełnej treści szkolenia z uzasadnieniem i
komentarzem. Wszystko, co konieczne do interpretacji nowej ustawy PZP w jednym miejscu.

3. Webinary przemijają, kończą się, a ustawa się zmienia i nowelizuje. Konieczne jest więc wykupowanie
kolejnych webinarów.
Szkolenie e-learningowe jest stale aktualizowane, a użytkownicy mają do niego dostęp nawet przez 12
miesięcy. Pracownicy mają zawsze dostęp do aktualnych przepisów, bez konieczności szukania informacji w
wielu źródłach

Trzy kroki do najlepszego szkolenia dla pracowników

1.

Wybranie osób, które powinny zdobyć wiedzę (w tym uczestnicy komisji przetargowych). Listę
należy przekazać do WeLearning.

2.
3.

WeLearning dostarcza platformę, loginy i hasła dla wszystkich uczestników. Przekazujemy
instrukcję oraz udzielamy wsparcia.

Pracownicy za pomocą otrzymanych danych logują się do platformy.
Do szkolenia mogą wracać w dowolnym czasie nawet przez 12 miesięcy.

Prawda, że proste!
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Platforma e-learningowa
Szkolenie z zakresu nowej Ustawy PZP można uruchomić na Państwa platformie e-learningowej.
Przy zakupie licencji do szkolenia, otrzymują Państwo także dostęp do platformy, na której szkolenie można zrealizować.

Platforma WeLearning




Nie wymaga instalacji.
Wystarczy tylko komputer lub tablet oraz dostęp do Internetu.
Szkolenie dostępne jest z dowolnego miejsca i urządzenia.
Wystarczy się zalogować!

Po zakończeniu szkolenia wyznaczona osoba otrzymuje pełen raport z systemu na temat aktywności uczestników.
Można zobaczyć ich wyniki, sprawdzić, czy zaliczyli szkolenie oraz ile czasu poświęcili na jego realizację.

Dostęp do szkolenia
Pod poniższymi linkami mogą
Państwo zobaczyć gotowe lekcje,
które pokazują jak szkolenie
działa, wygląda oraz jakie treści
można w nim znaleźć. Pełne
interakcji, dobrych merytoryki,
przykładów
i
pomocnych
dokumentów.
To wszystko sprawia, że to
rozwiązanie nie tylko atrakcyjne,
ale i bardzo użyteczne.

Dostęp do szkolenia! KLIKNIJ w grafikę - Udostępniamy PEŁNĄ LEKCJĘ!
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Cena
Wybierając nasze szkolenie zyskują Państwo materiał najwyższej klasy. Poza walorami merytorycznymi zyskują też
Państwo ekonomicznie.
Poniżej przedstawiamy koszt licencji szkolenia.

W cenie
●
●
●

dostęp do szkolenia,
dostęp do platformy,
aktualizacja szkolenia zgodnie z
nowelizacją ustawy przez cały okres
posiadania dostępu

●
●
●

raport po szkoleniu,
certyfikat do wydruku,
pomoc techniczna.

PRODUKT/USŁUGA

DOSTĘP NA 6 MIESIĘCY
kwota netto

DOSTĘP NA 12 MIESIĘCY
kwota netto

Dostęp do pełnego szkolenia
dla 1-5 osób

390,00 zł / osobę

450,00 zł / osobę

Dostęp do pełnego szkolenia
dla 6-10 osób

370,00 zł / osobę

430,00 zł / osobę

Dostęp do pełnego szkolenia
dla 11-20 osób

350,00 zł / osobę

399,00 zł / osobę
NOWA NIŻSZA CENA!!!
299,00 zł/ osobę (oferta
ważna do końca czerwca

Dostęp do pełnego szkolenia
powyżej 20 osób

Cena ustalana
indywidualnie

Cena ustalana
indywidualnie

Więcej informacji o szkoleniu znajdziesz na stronie https://nowezamowieniapubliczne.pl/
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