UWAGA: Dla każdego uczestnika i każdego szkolenia zgłoszenie należy wypełnić oddzielnie

JESIEŃ 2014 - ZIMA 2015

(literami drukowanymi)
Nazwisko i imię uczestnika .........................................................................................................................................................................
Data urodzenia ................................ Miejsce urodzenia .......................................................... woj. ............................................................

Organizator szkolenia: COSMOPOLI CONSULTANTS Biuro Inżynierskie Marek Rdułtowski

Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego w ewidencji Miasta Stołecznego Warszawy pod nr 217K (ponoszone przez
pracodawców wydatki na szkolenia są zwolnione od podatku).

Poczta: ul. Kazimierzowska 71/75 lok.69, 02-518 Warszawa
tel. / fax 22 849 0028, e-poczta: seminaria@cosmopoli.waw.pl, http://www.cosmopoli.waw.pl

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W SZKOLENIU FIDIC-3
DANE DO FAKTURY: Zgłaszający uczestnika ....................................................................................................
......................................................................................................................... NIP .................................................
Adres zgłaszającego uczestnika .............................................................................................................................
Kod.......................... Miejscowość ...........................................................................................................................
Osoba do kontaktu .................................................................. Tel. ............................. Fax .................................
Poczta elektroniczna.................................................................................... Data zgłoszenia .............................
1. Zgłaszamy wymienionego wyżej uczestnika na 3-dniowe szkolenie FIDIC-3 zatytułowane:

„WARSZTATY — NADZÓR KONTRAKTÓW FIDIC”
2.

3.
4.
5.

w dniach: na zamówienie 
tel./fax 22 849 0028 - kontakt wt.-pt. 11:00 - 15:00
Wpłacamy kwotę 1490 zł + 23% VAT na konto:
COSMOPOLI CONSULTANTS, konto nr 72 1060 0076 0000 4011 0000 0260; w BPH O/Warszawa
z uwagą: „szkolenie: [data szkolenia, nazwisko uczestnika]”
Na certyfikacie przy nazwisku uczestnika prosimy umieścić nazwę firmy zgłaszającej uczestnika jw.
lub, jeśli nazwa nie ma być umieszczona, prosimy wpisać tu słowa „bez nazwy”: .................................................
Wyrażamy zgodę na otrzymywanie informacji o szkoleniach i wydawnictwach Cosmopoli.
Akceptujemy poniższe zasady uczestnictwa w szkoleniu.

(a) Szkolenie FIDIC-3 ma charakter warsztatów i przeznaczone jest w zasadzie dla inspektorów nadzoru inwestorskiego,
którzy chcieliby rozwinąć swoje umiejętności o administrację kontraktów FIDIC. Uczestnictwo w tych warsztatach będzie
wymagało w znacznym stopniu samodzielnej pracy, oraz dużej koncentracji i zaangażowania.
(b) Przewiduje się, że uczestnictwo w 3-dniowym szkoleniu-warsztatach FIDIC-3 będzie kosztowało 1490 zł + 23% VAT. Cena
obejmuje konspekty wykładów, uczestnictwo w zajęciach, testach i egzaminie końcowym, obiady i serwis kawowy w ośrodku
szkoleniowym, oraz do użytku w czasie szkolenia książkę FIDIC — „Warunki kontraktu na budowę” (Conditions of Contract
for Construction). Dodatkowo uczestnicy szkolenia mają także możliwość zakupu dowolnego zestawu pozostałych pojedynczych pozycji książek FIDIC z naszej listy z 10% zniżką (w okresie od wpłacenia należności za szkolenie do zakończenia
szkolenia).
(c) Pełna należność 1490 zł + 23% VAT za szkolenie musi wpłynąć do COSMOPOLI najpóźniej trzy tygodnie przed datą rozpoczęcia. Zgłoszeniom wcześniejszym niż 3 tygodnie przed planowanym terminem szkolenia może towarzyszyć zaliczka 250
zł. Uczestnikom szkolenia, którzy dokonają zgłoszenia i pełnej wpłaty, zostanie wysłany dokładny program zajęć, będący
potwierdzeniem przyjęcia na szkolenie. Książka do użytku w czasie szkolenia i konspekt wydane będą przy rejestracji.
(d) Uczestników szkolenia przyjmuje się w kolejności dokonywania zgłoszeń i wpłat. Przy większej liczbie zgłoszeń zaproponujemy udział w szkoleniu w następnym terminie.
(e) Wszystkim uczestnikom, zostaną wystawione certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu. Uczestnikom, którzy ukończą szkolenie
t.j. będą obecni i aktywni na wszystkich zajęciach oraz przejdą wszystkie testy z wynikiem pozytywnym, zostaną wystawione
zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zgodnie z Rozp. MEiN z dn. 3 lutego 2006 r. (konieczna data i miejsce urodzenia).
Ceryfikaty i zaświadczenia zostaną wysłane po zakończeniu szkolenia na adresy zgłaszających uczestników.
(f) Nie zapewnia się uczestnikom noclegów.
(g) Uczestnik, który rezygnuje z uczestnictwa: (1) wcześniej niż 3 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia
— może otrzymać zwrot 90 % wpłaconej należności za szkolenie (przy czym ze zwracanej części należności potrąca się zastosowany już do książek rabat) lub zmienić termin na dalszy; (2) między 3 tygodnie i 1 dzień przed planowanym terminem rozpoczęcia
szkolenia — może otrzymać zwrot 65 % wpłaconej należności za szkolenie (przy czym ze zwracanej części należności potrąca
się zastosowany już do książek rabat) lub zmienić termin na dalszy za dopłatą 10%; (3) później niż 1 dzień przed planowanym
terminem rozpoczęcia szkolenia — nie może otrzymać zwrotu wpłaconej należności za szkolenie.

Czytelny podpis ............................................................................................................ Pieczęć firmy ...............................................................
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Program 3-dniowego szkolenia Cosmopoli
„WARSZTATY — NADZÓR KONTRAKTÓW FIDIC” (FIDIC-3)
(24 godziny wykładowe po 45 min)



Szkolenie FIDIC-3 ma charakter warsztatów i przeznaczone jest w zasadzie dla inspektorów nadzoru
inwestorskiego. Celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności uczestników o administrację kontraktów
FIDIC. Nie poleca sie tego szkolenia osobom bez żadnego doświadczenia w inwestycjach budowlanych.
Szkolenie odbywa się w Warszawie.



Zajęcia prowadzą: dr inż Jacek Piliszek i mgr inż. Marek Rdułtowski – inżynierowie konsultanci,
członkowie FIDIC przez SIDiR.



W ramach szkolenia prowadzone są ćwiczenia, dyskusje i testy, w których udział będzie wymagał
w znacznym stopniu samodzielnej pracy, oraz dużej koncentracji i zaangażowania.



Szkolenie składa się z 11 modułów. Typowo moduły (oprócz tem. III, IV i X) trwają po 90 min (dwie godziny
wykładowe) i obejmują: wprowadzenie do tematu (30 min), ćwiczenie (45 min) i dyskusję (15 min). Po
każdym dniu zajęć odbywają się krótkie testy (po 15 min), zaś na zakończenie szkolenia przeprowadzony
jest egzamin (45 min) – sprawdzian wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie szkolenia-warsztatów.



Szkolenie prowadzone jest w oparciu o książkę FIDIC „Warunki kontraktu na budowę ” którą uczestnicy będą mieli do dyspozycji w czasie szkolenia.



Dodatkowo każdy z uczestników będzie mógł zakupić ze zniżką 10% dowolny zestaw pojedynczych
pozycji z listy naszych wydawnictw (w okresie od wpłacenia należności za seminarium do zakończenia
seminarium). Szczególnie rekomendujemy zakupienie w promocyjnej cenie używanej w czasie szkolenia
książki FIDIC: „Warunki kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem” (FIDIC Conditions of
Contract for Plant and Desugn-Build).

Pierwszy dzień szkolenia
Inauguracja i pre-test ..................................................................................................... 25 min

Temat I:
Temat II:
Temat III:
Temat IV:
Temat V:

WARUNKI KONTRAKTU FIDIC .......................................................................... 90 min
OBOWIĄZKI INŻYNIERA W KONTRAKCIE FIDIC ......................................... 90 min
ORGANIZACJA PRACY INŻYNIERA, RAPORTY INŻYNIERA..................... 45 min
FORMULARZE ......................................................................................................... 45 min
PRZEBIEG WYKONANIA KONTRAKTU ........................................................... 90 min
Test z pierwszego dnia szkolenia ...................................................................................... 15 min

Drugi dzień szkolenia
Temat VI:

ROZPOCZĘCIE REALIZACJI ROBÓT, PRZEGLĄDY I ZATWIERDZANIE
DOKUMENTÓW WYKONAWCY......................................................................... 90 min
Temat VII: KONTROLA REALIZACJI ROBÓT ....................................................................... 90 min
Temat VIII: ZMIANY I KOREKTY .............................................................................................. 90 min
Temat IX:
UKOŃCZENIE ROBÓT I ZAKOŃCZENIE KONTRAKTU............................... 90 min
Test z drugiego dnia szkolenia ......................................................................................... 15 min
Trzeci dzień szkolenia
Temat X:
Temat XI:

Cz. 1 – PŁATNOŚCI PRZY ROZLICZENIU RYCZAŁTOWYM ........................ 90 min
Cz. 2 – PŁATNOŚCI PRZY ROZLICZENIU OBMIAROWYM .......................... 90 min
ROSZCZENIA ZAMAWIAJĄCEGO, ROSZCZENIA WYKONAWCY............. 90 min
Test z trzeciego dnia szkolenia ......................................................................................... 15 min
Egzamin ........................................................................................................................ 45 min
Zakończenie i post-test ................................................................................................... 20 min
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