zapraszają na cykl spotkań przy kawie o Prawie zamówień publicznych

System kwalifikowania wykonawców

Loża Katowicka Business Centre Club oraz Kancelaria Andersen Tax & Legal serdecznie zapraszają
na kolejne spotkanie przy kawie z cyklu: nowe Prawo zamówień publicznych. Tym razem mówić
będziemy o systemie kwalifikowania wykonawców oraz o nowej procedurze składania
odwołań do KIO i wnoszenia skarg na orzeczenia KIO. W trakcie spotkania eksperci przybliżą
tematykę zmian planowanych w 2020 r. w zakresie Prawa zamówień publicznych.

KIEDY?
GDZIE?
DLA KOGO?

11 marca 2020 r. (środa), godz. 10:00 - 11:30
siedziba Andersen Tax & Legal, ul. Chorzowska 150, Katowice
zapraszamy właścicieli firm, dyrektorów i prezesów, a także pracowników działów
zamówień publicznych oraz prawników zatrudnionych w działach prawnych
przedsiębiorstw.

PRELEGENCI:

dr Tomasz Srokosz
partner, radca prawny

Patrycja Fingas
radca prawny

Andersen Tax & Legal Srokosz i Wspólnicy Sp.k.
ul. Chorzowska 150, 40-101 Katowice
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System kwalifikowania wykonawców
11 marca 2020 r., Katowice, ul. Chorzowska 150

AGENDA I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Podczas spotkania eksperci odpowiedzą na następujące pytania:
Jak działa system kwalifikowania wykonawców i co daje zamawiającemu?
Czy nowe przepisy ułatwią drogę do odwołań od decyzji zamawiających i KIO? – zmiany
w przepisach dotyczących odwołań do KIO oraz wnoszenia skarg na orzeczenia KIO.
Jakie są nowe organy właściwe w sprawach zamówień publicznych?

Udział w seminarium jest nieodpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Udział w wydarzeniu
zostanie potwierdzony przez organizatora po otrzymaniu zgłoszenia.
Warunkiem udziału w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na
adres: magdalena.okaj@AndersenTaxLegal.pl do 10 lutego 2020 r. (kontakt: Magdalena Okaj, tel.
+48 32 731 68 53).

IMIĘ I NAZWISKO:
STANOWISKO:
E-MAIL:
TELEFON:
NAZWA FIRMY:
ADRES FIRMY:
NIP:

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

ZGODY:
Zapoznałem/łam się z warunkami uczestnictwa i je akceptuję.
Wyrażam dobrowolna zgodę wobec Andersen Tax & Legal Srokosz i Wspólnicy Sp.k. na
przetwarzanie danych zamieszczonych w formularzu zgłoszeniowym w celu aktywnego
udziału w spotkaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz na otrzymywanie
drogę elektroniczną na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres elektroniczny
informacji dotyczących tego spotkania.

______________________________________________
zapisuję się
data i podpis

pieczątka firmy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania na mój adres
e-mail newslettera.

Dbamy o Państwa dane osobowe. Zapraszamy do zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych w Andersen Tax & Legal.

Organizatorem spotkania jest Kancelaria Andersen Tax & Legal Srokosz i Wspólnicy Sp.k. (dalej: ATL) z siedzibą w Katowicach przy ul. Chorzowskiej 150. ATL zastrzega sobie
prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista uczestników spotkania będzie już zamknięta. ATL zastrzega sobie także prawo do odwołania spotkania bądź zmiany jego
terminu do 3 dni roboczych przed terminem spotkania.
Andersen Tax & Legal Srokosz i Wspólnicy Sp.k.
ul. Chorzowska 150, 40-101 Katowice
www.AndersenTaxLegal.pl

