
Wejdź na rynek
zamówień
publicznych

Zamówienia publiczne krajowe to ogromny rynek, na którym do zdobycia jest wiele 

kontraktów. Polski Instytut Rozwoju pomaga przedsiębiorcom wejść na ten rynek - nie 

czekajcie, korzystajcie ze wsparcia i sprzedawajcie więcej swoich produktów i usług 

nowym klientom.

Szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców

z prawa zamówień publicznych

Skorzystaj ze wsparcia w formie działań szkoleniowych i doradczych dotyczących rynku 

krajowych i zagranicznych zamówień publicznych.

www.szkoleniapzp.pl

Jesteś mikro, małym albo 

średnim przedsiębiorcą?

Chcesz ubiegać się o 

zamówienia publiczne na 

terenie Polski?



Gdzie i w jakiej formie będą prowadzone

szkolenia i doradztwo?

Jakie wsparcie możesz otrzymać?

Aby skorzystać ze wsparcia lub uzyskać więcej informacji wejdź na stronę 

www.szkoleniapzp.pl  lub  skontaktuj się z nami pod numerem telefonu: 

570 999 765 lub 533 701 736, email: pzp@pir.edu.pl 

doradztwo w 

przygotowywaniu i 

składaniu ofert 

przetargowych

doradztwo dotyczące 

procedury odwoławczej 

związanej z 

postępowaniem

szkolenia, warsztaty z 

zamówień publicznych, 

nauczymy jak wygrywać 

przetargi

Listę dostępnych terminów i 

lokalizacji mogą Państwo znaleźć 

na stronie: http://szkoleniapzp.pl w 

zakładce „Terminy”.  

Najbliższy  termin szkolenia 

zaplanowany jest na 5-6 września 

2019r.

Szkolenia prowadzone będą na 

terenie 3 województw 

(małopolskie, podkarpackie, 

świętokrzyskie) w formie 

warsztatów dwudniowych w 

grupach 16-osobowych.



W przypadku jakichkolwiek pytań - jesteśmy do Państwa dyspozycji

pod numerem telefonu: 570 999 765 lub 533 701 736

oraz adresem e-mail pzp@pir.edu.pl 

Zapraszam Państwa do uczestnictwa w szkoleniach i doradztwie

Co zapewniamy każdemu Uczestnikowi?

notatnik

oraz długopis

nocleg (dla osób 

chcących 

skorzystać z 

noclegu, z 

wyłączeniem osób, 

które zamieszkują 

w miejscowości, w 

której odbywa się 

szkolenie)

certyfikat 

ukończenia 

szkolenia, 

wymagane 

uczestnictwo w co 

najmniej 90% zajęć 

szkoleniowych

wyżywienie (obiad 

oraz przerwy kawowe)

komplet materiałów 

szkoleniowych

Jak się zgłosić?

wypełnij wstępny 

formularz zgłoszenia na 

stronie 

www.szkoleniapzp.pl

uzyskaj potwierdzającego 

email o możliwości 

udziału w szkoleniu

wypełnij, podpisz i prześlij 

skany wymaganych 

dokumentów  na adres 

e-mail: pzp@pir.edu.pl 

prześlij oryginały 

dokumentów pocztą, 

kurierem do Biura 

Projektu (Stare Miasto 

29/32 lok. 5, 10-900 

Olsztyn)w godzinach 

pracy tj. od poniedziałku 

do piątku w godzinach od 

9.00 do 16.00


