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Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3): Public Orders

OEA405

Nazwa przedmiotu1): Zamówienia publiczne

Numer katalogowy:

Kierunek studiów4): Finanse i Rachunkowość

Koordynator przedmiotu5): Dr inż. Agnieszka Parlińska

Prowadzący zajęcia6): Dr inż. Agnieszka Parlińska

-

polski

Status przedmiotu9): 
a) przedmiot d) forma studiów

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest:

- nabycie wiedzy w zakresie ustawy Prawo zamówień publicznych,

- zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do niej zarówno z 
punktu widzenia zamawiającego jak i wykonawcy

-

Jednostka realizująca7):
Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu, 
Zakład Prawa i Finansów 

Cykl dydaktyczny10): 
a) semestr b) Jęz. wykładowy11)

Wydział Nauk Ekonomicznych

SW  stacjonarne / niestacjonarne

4

Wydział, dla którego przedmiot jest 

realizowany8):

analiza i interpretacja tekstów źródłowych indywidualne projekty studenckie

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

a) forma dydaktyczna b) liczba godzin (stacjonarne   i    niestacjonarne)

a1) wykład 12

a2) ćwiczenia audytoryjne 6

a3) ćwiczenia laboratoryjne

inne… inne …

Zasady i tryby udzielania zamówień. Zamawiający i wykonawcy. Ogłoszenia - Publikacja ogłoszeń, forma i czas przekazania, informowanie o
planowanych zamówieniach. Przygotowanie postępowania - Opis przedmiotu zamówienia, opis przy zamówieniu na roboty budowlane, ustalenie
wartości zamówienia, informacje zawarte w specyfikacji, nieodpłatność przekazania, wyjaśnienie treści specyfikacji. Przeprowadzenie postępowania w
zależności od trybu udzielania zamówień publicznych. Wybór najkorzystniejszej oferty, jej badanie i ocena- Złożenie oferty, oferta wariantowa,
częściowa, uprawnienie do zmiany lub wycofania oferty, okres związania ofertą, otwarcie ofert, oczywiste pomyłki; korekta, sposób poprawiania omyłek
rachunkowych, odrzucenie oferty, wyjaśnienia dla zamawiającego, kryteria oceny ofert. Dokumentowanie postępowań - Protokół postępowania,
przechowywanie protokołu, sprawozdanie. Zawarcie umowy - Umowy w sprawach zamówień publicznych: zakres świadczenia, solidarna
odpowiedzialność wykonawców, okres zawarcia umowy, umowy na czas nieoznaczony, dopuszczalność zmiany umowy odstąpienie od umowy
nieważność umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, formy zabezpieczenia, zmiana formy zabezpieczenia, wysokość zabezpieczenia,
zwrot zabezpieczenia. Procedury udzielania zamówień publicznych przez zamawiających tzw. „sektorowych”.

a4) seminaria

Metody dydaktyczne14):

dyskusja eksperyment

projekt badawczy studium przypadku

rozwiazywanie problemu gry symulacyjne

Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)16):

konsultacje inne …

wykład inne …

Pełny opis przedmiotu15):

A.     wykłady

Przedmiotowy i podmiotowy zakres zamówień publicznych. Przepisy prawne oraz instytucje Unii Europejskiej w kontekście udzielania zamówień
publicznych. Urząd Zamówień Publicznych. Zasady i tryby udzielania zamówień publicznych. Przeprowadzenie postępowania w zależności od trybu
udzielania zamówień publicznych.  Dokumentowanie postępowań. Kontrola i kary w systemie zamówień publicznych. 

B.     ćwiczenia

Założenia wstępne17):
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UWAGI24):

Efekty kształcenia18):
(z kolejnymi numerami, 01, 02, 03 itd.)

01 - Potrafi scharakteryzować i objaśnić zasady i tryby udzielania 
zamówień publicznych, 

05 -

02 - Umie zastosować procedury zamówień publicznych 06 -

03 - Umie zaplanować zamówienia, przygotować i przeprowadzić 
postępowanie oraz właściwe je udokumentować

07 -

04 - Nabył zdolność samodzielnego zdobywania i uaktualniania wiedzy 
z zakresu zamówień publicznych 

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia19):

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych
ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany 
temat

praca pisemna przygotowywana w ramach 
pracy własnej studenta ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

ocena eksperymentów wykonywanych w 
trakcie zajęć przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć
obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

inne…

Element oceny Element oceny

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

inne..

inne…

08 -

egzamin pisemny test komputerowy 

egzamin ustny inne..

inne..

inne… inne..

ocena eksperymentów wykonywanych w 
trakcie zajęć przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

Elementy i wagi mające wpływ na 

ocenę końcową21):

Forma dokumentacji osiągniętych 

efektów kształcenia 20):

okresowe prace pisemne imienne karty oceny studenta

złożone projekty treść pytań egzaminacyjnych z oceną

inne..

inne… inne..

egzamin ustny

Miejsce realizacji zajęć22): Sala dydaktyczna

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany 
temat

praca pisemna przygotowywana w ramach 
pracy własnej studenta ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

egzamin pisemny test

2. JUSTYNA OLSZEWSKA, JAROSŁAW ROKICKI, ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ LUDŹMI I PROBLEMAMI, Wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2010

5. HANNA LEWANDOWSKA, ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W OCHRONIE ZDROWIA WYD. 2, Wydawnictwo: DIFIN, 2009

6. IWONA ZIARNIAK, ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA DOSTAWY I USŁUGI INFORMATYCZNE, Wydawnictwo:PRESSCOM, 2009

b) uzupełniająca

3. PRZYBYLSKA-KAPUŚCIŃSKA W., POŚREDNICTWO FINANSOWE W POLSCE, Wydawnictwo: CEDEWU, 2009
4. ANDRZEJ ŁUKASZEWICZ, DOMINIKA PERKOWSKA, MAŁGORZATA SKÓRA, MAŁGORZATA NIEZGODA-KAMIŃSKA, ANNA ŚMIGULSKA-WOJCIECHOWSKA, ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNE NA ROBOTY BUDOWLANE, Wydawnictwo: OFICYNA PRAWA POLSKIEGO, 2010

7. ANDRZEJ PANASIUK, PAWEŁ GRANECKI, ZAMÓWIENIA SEKTOROWE, Wydawnictwo: C.H.BECK, 2007

8.

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 

a) podstawowa

1. MAREK CHMAJ, ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PODRĘCZNIK WYD.2, Wydawnictwo:PUBLICUS, 2010
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