
Zaproszenie



Sz. P...........................................................................................................................................

Zapraszamy na konferencję oraz warsztaty:

Integracja HIS z platformą P1 oraz prawo 
zamówień publicznych w nowej perspektywie 
finansowej 2015–2020
18 czerwca (czwartek) 2015 r.

Hotel Narvil Conference & Spa
ul. Czesława Miłosza 14a, 05-140 Serock
www.hotelnarvil.pl

W dwóch równoległych panelach zostaną szczegółowo omówione zagadnienia związane 
z możliwościami jakie daje współpraca pomiędzy informatycznymi systemami szpitalnymi 
oraz platformą P1. Poruszona zostanie również problematyka towarzysząca wprowadzeniu 
Elektronicznej Dokumentacji Medycznej ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa 
danych. Głównym tematem warsztatów będzie prawo zamówień publicznych w nowej 
perspektywie finansowej 2015–2020.

Zachęcamy do udziału także osoby pracujące w działach zamówień publicznych.

R.S.V.P.: Prosimy o potwierdzenie przybycia do 4.06.2015 r.
anna.kaminska@cgmpolska.pl, tel.:+48 609 900 145

Udział bezpłatny, zakwaterowanie pokoje 2 os.



Konferencja

Godzina Tytuł Prelegent

10:00–11:00 Rejestracja

11:00–11:45 Integracja szpitalnych systemów informatycznych z platformą P1 
w perspektywie 2015–2020.

Rafał Włach, CGM Polska

11:45–12:30 Elektroniczna Dokumentacja Medyczna oraz eUsługi – architektura 
oraz wzajemne powiązania pomiędzy modułami.

Michał Bakun, CGM Polska

12:30–12:45 Przerwa kawowa

12:45–13:30 Realizacja projektu P1 Przedstawiciel CSiOZ

13:30–14:30 Obiad

14:30–15:15 Dostosowanie infrastruktury sprzętowej oraz bazy danych 
do wymogów EDM.

Grzegorz Dziubiński, CGM Polska

15:15–16:00 Oracle bezpieczną platformą dla systemów medycznych. Marek Sokołowski, Oracle

16:00–16:15 Przerwa kawowa

16:15–17:00 Nowa generacja rozwiązań Dell dla sektora medycznego. Łukasz Herda, Dell Polska

17:00–18:00 Panel dyskusyjny

18:15–20:30 Kolacja – grill

20:30–24:00 Wieczorne atrakcje

Warsztaty

Godzina Tytuł Prelegent

10:00–11:00 Rejestracja

11:00–13:30 Opis przedmiotu zamówienia w przetargach informatycznych 
(sprzęt i oprogramowanie w tym oprogramowanie medyczne): 
określenie potrzeb, zasady sporządzania opisu przedmiotu 
zamówienia, wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia.

Mec. Grzegorz Mazurek, 
b. wiceprezes Krajowej Izby Od-
woławczej i arbiter Prezesa Urzędu 
Zamówień Publicznych

13:30–14:30 Obiad

14:30–16:00 Dokumenty przedmiotowe potwierdzające, że oferowane 
usługi lub dostawy odpowiadają wymaganiom określonym 
przez Zamawiającego: próbka jako dokument w zamówieniach 
publicznych, badanie próbek, uzupełnianie i wyjaśnienie próbki, 
próbka jako tajemnica przedsiębiorstwa, zwrot próbki, próbka: 
dokument czy część oferty.

Mec. Grzegorz Mazurek, 
b. wiceprezes Krajowej Izby Od-
woławczej i arbiter Prezesa Urzędu 
Zamówień Publicznych

16:00–17:00 Tajemnica przedsiębiorstwa w systemie zamówień publicznych 
– ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w związku z korzystaniem 
ze środków ochrony prawnej.

Mec. Grzegorz Mazurek, 
b. wiceprezes Krajowej Izby Od-
woławczej i arbiter Prezesa Urzędu 
Zamówień Publicznych

17:00–18:00 Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień 
publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych 
ze środków funduszy UE – czym jest korekta finansowa: zasady 
i podstawy zwrotu środków z tytułu nieprawidłowej realizacji pro-
jektów współfinansowanych z funduszy wspólnotowych, postę-
powanie w sprawie zwrotu środków europejskich, zwrot środków 
europejskich w praktyce orzeczniczej sądów administracyjnych.

Mec. Grzegorz Superczyński,  
CGM Polska

18:15–20:30 Kolacja – grill

20:30–24:00 Wieczorne atrakcje



Goście Specjalni

Partnerzy


