HARMONOGRAM SZKOLENIA
“PARTNERSTWO PUBLICZNO –PRYWATNE”
DZIEŃ PIERWSZY

Przedmiot / Temat





Podstawowe informacje na temat PPP i koncesji
Definicje pojęć występujących w ustawach o PPP i w ustawie o koncesji na
roboty budowlane lub usługi
Korzyści i zagrożenia związane z realizacją przedsięwzięcia w ramach PPP i
koncesji
Przykładowe inwestycje realizowane w ramach PPP i w trybie ustawy o
koncesji w Polsce

Przerwa






Godziny
realizacji
szkolenia

9.00-11.00

11.00-11.10
Ścieżka dojścia do wyboru partnera prywatnego
Etapy w ramach ścieżki dojścia i wybór trybu
Przygotowanie analiz wstępnych
Analiza potrzeb podmiotu publicznego
Wstępne analizy prawno-finansowe

Lunch

11.10-13.10

13.10-13.30






Przygotowanie analiz zasadniczych
Analiza prawna
Analiza finansowa
Analiza ekonomiczna
Analiza ryzyka

Przerwa




13.30-15.00

15.00-15.10
Testowanie rynku (market testing)
Podstawa prawna konsultacji
Konsultacje społeczne

15.10-16.25

HARMONOGRAM SZKOLENIA
“PARTNERSTWO PUBLICZNO –PRYWATNE”
DZIEŃ DRUGI

Przedmiot / Temat


Koncepcja realizacji inwestycji

Przerwa


Godziny
realizacji
szkolenia
9.00-11.00
11.00-11.10

Formy realizacji inwestycji w ramach PPP (case study)

Lunch

11.10-13.10
13.10-13.30





Wynagrodzenie podmiotu publicznego i partnera prywatnego w ramach
PPP i w trybie ustawy o koncesji
Rodzaje i mechanizmy wynagrodzenia partnera prywatnego
Aspekty podatkowe PPP i koncesji

Przerwa



13.30-15.00

15.00-15.10
Przeprowadzenie postępowania w ramach PPP
Zasady przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie Ustawy
o koncesji oraz w trybie ustawy – Prawo zamówień publicznych

15.10-16.25

HARMONOGRAM SZKOLENIA
“PARTNERSTWO PUBLICZNO –PRYWATNE”
DZIEŃ TRZECI

Przedmiot / Temat















Rodzaje dokumentów występujących w ramach każdego z trybów
Etapy postępowania w trybie Ustawy o koncesji
Opis przedmiotu przedsięwzięcia
Szacunkowa wartość przedsięwzięcia
Ogłoszenie o postępowaniu
Wniosek o zawarcie umowy oraz jego weryfikacja
Zaproszenie do negocjacji
Prowadzenie negocjacji – zakres tematyczny, rundy, protokołowanie.
Zaproszenie do składania ofert
Wybór najkorzystniejszej oferty
Protokół z postępowania
Doprecyzowanie i wyjaśnianie ofert
Odwołanie lub zakończenie postępowania

Przerwa







Lunch

8.00-10.00

10.00-10.10
Kryteria wyboru ofert
Postępowanie skargowe
Zawarcie i zabezpieczenie umowy o PPP

Przerwa



Godziny
realizacji
szkolenia

10.10-11.40
11.40-11.50

Realizacja umowy PPP
Monitoring realizacji umowy o PPP oraz sposób kontroli prawidłowego
wykonania umowy o PPP
Wprowadzanie zmian do umowy o PPP
Rozwiązywanie konfliktów
Zakończenie umowy o PPP/współpracy

11.50-13.05

13.05-13.30

