
Kancelaria JDP - Świadczymy doradztwo prawne dla polskich i zagranicznych podmiotów na wszystkich

etapach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (zwykłych i sektorowych), w szczególności 

w sektorze infrastrukturalnym, energetycznym i usługowym. Jesteśmy uznawani za liderów w tym

obszarze i prowadzimy największe postępowania w przetargach infrastrukturalnych w kraju. Każdego

roku bierzemy udział w kilkudziesięciu postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą,

doprowadzając niejednokrotnie do precedensowych wyroków.

Reprezentujemy Klientów w licznych sporach sądowych. Aktualnie prowadzimy ponad 100 postępowań

sądowych i arbitrażowych dotyczących inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych o łącznej wartości

przedmiotów sporu przekraczającej 2,5 mld PLN.

Kancelaria została wielokrotnie wyróżniona w międzynarodowych rankingach Chambers Global,

Chambers Europe i Legal 500, a jej partnerzy i szefowie praktyk zajmują czołowe miejsca w kategoriach:

Public Procurement, Construction; Dispute Resolution, Arbitration i Commercial, Corporate & M&A.

kwestie dotyczące oferty i dokumentów składanych przez wykonawców,

przesłanki wykluczenia i odrzucenia,

zmiany w trybach przetargowych czy środkach ochrony prawnej.

Webinar organizowany jest dzięki współpracy z Izbą Gospodarczą Gazownictwa. Wydarzenie

otworzy Prezes Zarządu IGG - Pan Robert Perkowski oraz Dyrektor IGG - Pani Teresa Laskowska.
 

Dzięki tej współpracy będziecie mieli Państwo okazję zapoznać się z kluczowymi zmianami 

w Prawie zamówień publicznych w kontekście postępowań mających za przedmiot inwestycje

infrastrukturalne. Omówione zostaną m. in.: 

Naszym celem jest skoncentrowanie się na praktycznych aspektach, potencjalnych

problemach i ich rozwiązaniach.

Zaproszenie kierujemy do osób zajmujących się w praktyce zawodowej ubieganiem się

o udzielenie zamówienia publicznego w sektorze infrastrukturalnym (prawnicy,

specjaliści ds. ofertowania etc.).

Od czterech miesięcy obowiązuje nowe Prawo zamówień publicznych. Nowa ustawa to
trzykrotnie więcej przepisów, nowe regulacje i stare napisane w odmienny sposób. Podczas
webinaru opowiemy o pierwszych praktycznych doświadczeniach związanych ze stosowaniem
nowej ustawy. 

Nowe Prawo zamówień publicznych

Podanie wszystkich wymaganych danych  jest warunkiem uczestnictwa w webinarze.

Wszystkie zgłoszenia są weryfikowane. Udział w webinarze jest bezpłatny.
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