SZKOLENIE FIDIC-3
WARSZTATY – NADZÓR KONTRAKTÓW FIDIC
Szkolenie FIDIC-3 ma charakter warsztatów i przeznaczone jest w zasadzie dla inspektorów nadzoru inwestorskiego, którzy chcieliby rozwinąć swoje umiejętności o administrację kontraktów FIDIC. W ramach szkolenia prowadzone są ćwiczenia, dyskusje i testy,
w których udział będzie wymagał w znacznym stopniu samodzielnej pracy, oraz dużej
koncentracji i zaangażowania.
Zajęcia prowadzą: dr inż Jacek Piliszek i mgr inż. Marek Rdułtowski – inżynierowie
konsultanci, członkowie FIDIC przez SIDiR.

 Czas trwania szkolenia:
•

3 dni (24 godz. wykładowe)

 Termin:
•

na zamówienie 

 Generalna tematyka szkolenia:
•
•
•
•
•
•

Warunki kontraktu FIDIC
Formularze
Przebieg kontraktu - rozpoczęcie - zakończenie
Kontrola realizacji robót - płatności, zmiany
Weryfikacja dokumentacji projektowej
Raporty

 Przewidywana cena uczestnictwa w szkoleniu:
•

1490 zł + 23% VAT

 Lektura:
Uczestnicy otrzymają do dyspozycji w czasie trwania szkolenia książkę:
 FIDIC „Warunki kontraktu na budowę” (Conditions of Contract for Construction).
Dodatkowo każdy z uczestników będzie mógł zakupić ze zniżką 10% dowolny
zestaw pojedynczych pozostałych pozycji z listy naszych wydawnictw (w okresie
od wpłacenia należności za seminarium do zakończenia seminarium).

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

Kontakt z firmą: pn. - pt. 11:00 do 15:00. Nasza firma jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego w ewidencji Miasta Stołecznego Warszawy pod nr 217K i ponoszone
przez pracodawców wydatki na szkolenia są zwolnione od podatku.

Cosmopoli Consultants ma przyjemność zaproponować Państwu:
1.
2.
3.

1-dniowe szkolenie FIDIC-1 — na zamówienie:
„Realizacja inwestycji – procedury FIDIC i Pzp”
1-dniowe szkolenie FIDIC-2 — na zamówienie:
„Kontrakty FIDIC”
3-dniowe szkolenie FIDIC-3 — na zamówienie:
„Warsztaty – nadzór kontraktów FIDIC”

Po informacje, jak: zasady udziału, szczegółowe programy – prosimy sięgnąć
do naszej strony internetowej. O swoim zainteresowaniu naszymi szkoleniami
można też zawiadomić nas wypełnionym formularzem jak niżej, na który my
odpowiemy informacją o terminach i wyślemy formularz zgłoszenia.
COSMOPOLI CONSULTANTS Biuro Inżynierskie Marek Rdułtowski
ul. Kazimierzowska 71/75 lok.69, 02-518 WARSZAWA
tel./fax 22 849 00 28, e-poczta: seminaria@cosmopoli.waw.pl
Tak, jestem zainteresowany/a udziałem w następujących programach edukacyjnych
i proszę poinformować mnie o przewidywanych terminach:
1. Szkolenie FIDIC-1:

 „Realizacja inwestycji – procedury FIDIC i Pzp”

2. Szkolenie FIDIC-2:

 „Kontrakty FIDIC”

3. Szkolenie FIDIC-3:

 „Warsztaty – nadzór kontraktów FIDIC”

4. Kurs językowy:

 Język angielski dla kadry kierowniczej

nazwisko: ...................................................................................................................
COSMOPOLI CONSULTANTS Biuro Inżynierskie Marek Rdułtowski
Poczta: ul. Kazimierzowska 71/75 lok.69, 02-518 Warszawa
tel. / fax 22 849 0028, e-poczta: seminaria@cosmopoli.waw.pl

ﬁrma:..........................................................................................................................
adres: ..........................................................................................................................
tel. / fax / e-mail: ........................................................................................................
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SZKOLENIE FIDIC-1

SZKOLENIE FIDIC-2

REALIZACJA INWESTYCJI – PROCEDURY FIDIC i Pzp

KONTRAKTY FIDIC

Szkolenie FIDIC-1 ma charakter seminarium, którego celem jest ogólne zapoznanie uczestników z prowadzeniem inwestycji z zastosowaniem procedur FIDIC
z odniesieniem do wymagań Prawa Zamówień Publicznych. Szkolenie odbywa się w
Warszawie.
W ramach szkolenia prowadzone są ćwiczenia i dyskusje, pozwalające na wymianę
poglądów uczestników i zadanie pytań prowadzącym zajęcia.
Zajęcia prowadzi: mgr inż. Marek Rdułtowski – inżynier konsultant, członek FIDIC
przez SIDiR.

Szkolenie FIDIC-2 ma charakter interaktywny i przeznaczone jest w zasadzie dla osób
zaangażowanych już w prowadzenie procesu inwestycyjnego, które chciałyby rozwinąć
swoją wiedzę o znajomość kontraktów FIDIC. Szkolenie odbywa się w Warszawie.
W ramach szkolenia prowadzone są ćwiczenia i testy, których wykonanie będzie wymagało pewnego wysiłku i koncentracji.
Zajęcia prowadzi mgr inż. Marek Rdułtowski – inżynier konsultanti, członek FIDIC
przez SIDiR.

 Czas trwania szkolenia:
•

1 dzień (8 godz. wykładowych)

 Termin:
•

na zamówienie 

 Generalna tematyka szkolenia:
•
•
•
•
•

Rola inżyniera konsultanta w przedsięwzięciach
Zasady wyboru inżyniera konsultanta
Materiały przetargowe
Procedura przetargowa
Nadzór realizacji

 Przewidywana cena uczestnictwa w szkoleniu:
•

490 zł + 23% VAT

 Lektura:
Uczestnicy otrzymają w cenie szkolenia 4 książki FIDIC .
 „Rola inżyniera konsultanta w przedsięwzięciach” (The Role of Consulting
Engineer in Projects),
 „Wybór według zdolności” (Selection by Ability),
 „Wzór umowy o usługach klient/konsultant” (Client/Consultant Model Services
Agreement),
 „Procedura przetargowa” (Tendering Procedure),

 Każdy z uczestników będzie mógł zakupić ze zniżką 20% dowolny zestaw poje-

dynczych pozostałych pozycji z listy naszych wydawnictw (w okresie od wpłacenia należności za seminarium do zakończenia seminarium).

 Uczestnictwo w tym szkoleniu daje prawo do rabatu w następnym.

 Czas trwania szkolenia:
•

1 dzień (8 godz. wykładowych)

 Termin:
•

na zamówienie 

 Generalna tematyka szkolenia:
•
•
•
•
•
•

Struktura kontraktu FIDIC
Warunki ogólne kontraktu
Warunki szczególne kontraktu
Inżynier w kontrakcie FIDIC
Przebieg wykonania kontraktu FIDIC
Rozwiązywanie sporów w kontraktach FIDIC

 Przewidywana cena uczestnictwa w szkoleniu:
•

490 zł + 23% VAT

 Lektura:
Uczestnicy będą mogli skorzystać w czsie trwania szkolenia z książki:
 FIDIC „Warunki kontraktu na budowę” (Conditions of Contract for Construction).
Uczestnicy otrzymają w cenie szkolenia 2 książki:
 FIDIC „Wzór umowy o usługach klient/konsultant” (Client/Consultant Model
services Agreement Liability Insurance),
 UZP: „Umowy o roboty budowlane” (Wzory UZP 2005 z przewodnikiem).

 Każdy z uczestników będzie mógł zakupić ze zniżką 10% dowolny zestaw pojedynczych pozostałych pozycji z listy naszych wydawnictw (w okresie od wpłacenia
należności za seminarium do zakończenia seminarium).

 Uczestnictwo w tym szkoleniu daje prawo do rabatu w następnym.

