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Ogłoszenie nr 500003380-N-2017 z dnia 12-07-2017 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 534844-N-2017
Data: 19/06/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Krajowy numer identyfikacyjny 1227609800000, ul. ul.
Wspólna 2, 00926 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 226 618 432, e-mail
dyr.generalny@gugik.gov.pl, faks 226 283 467.
Adres strony internetowej (url): www.gugik.gov.pl
Adres profilu nabywcy: www.gugik.gov.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.4)
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest organizacja szkoleń dla zespołów
projektowych projektów pn. „K-GESUT - Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu”, „ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach –
Faza II” oraz „Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej”. Przedmiot
zamówienia został podzielony na cztery odrębne części: Część I: a) Testowanie aplikacji –
szkolenie dla 19 osób, b) Wykorzystanie Enterprise Architect w projekcie informatycznym –
szkolenie dla 26 osób, c) Zarządzanie wymaganiami – szkolenie dla 15 osób, Część II: a)
PRINCE2 Foundation (szkolenie akredytowane) – szkolenie dla 28 osób, b) TOGAF 9
Foundation (szkolenie akredytowane) – szkolenie dla 3 osób, c) Lean IT Foundation (szkolenie
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akredytowane) – szkolenie dla 2 osób, d) PRINCE2 Agile® – szkolenie akredytowane –
szkolenie dla 6 osób, e) Szkolenie i egzamin RECERTYFIKACYJNY PRINCE2®
PRACTITIONER - szkolenie dla 6 osób. Część III: a) PL/SQL - szkolenie podstawowe –
szkolenie dla 9 osób, b) Excel - kurs zaawansowany – szkolenie dla 23 osób. Część IV: a)
Feature Manipulation Engine (FME) – szkolenie dla 21 osób.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja szkoleń dla zespołów
projektowych projektów pn. „K-GESUT - Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu”, „ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach –
Faza II” oraz „Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej”. Przedmiot
zamówienia został podzielony na pięć odrębnych części: Część I: a) Testowanie aplikacji –
szkolenie dla 19 osób, b) Wykorzystanie Enterprise Architect w projekcie informatycznym –
szkolenie dla 26 osób, c) Zarządzanie wymaganiami – szkolenie dla 15 osób, Część II: a)
PRINCE2 Foundation (szkolenie akredytowane) – szkolenie dla 28 osób, b) PRINCE2 Agile® –
szkolenie akredytowane – szkolenie dla 6 osób, c) Szkolenie i egzamin RECERTYFIKACYJNY
PRINCE2® PRACTITIONER - szkolenie dla 6 osób. Część III: a) PL/SQL - szkolenie
podstawowe – szkolenie dla 9 osób, b) Excel - kurs zaawansowany – szkolenie dla 23 osób.
Część IV: a) Feature Manipulation Engine (FME) – szkolenie dla 21 osób. Część V: a) TOGAF
9 Foundation (szkolenie akredytowane) – szkolenie dla 3 osób, b) Lean IT Foundation (szkolenie
akredytowane) – szkolenie dla 2 osób.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1.3)
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem
należytego wykonania szkoleń: a) dla Części I: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, iż wykonał w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – co najmniej po dwa
szkolenia z zakresu każdego ze szkoleń przewidzianych do realizacji w ramach Części I
zamówienia (szkolenie nr 1,2,3 tj: testowanie aplikacji, wykorzystanie Enterprise Architect w
projekcie informatycznym, zarządzanie wymaganiami) b) dla Części II: Zamawiający uzna
warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż wykonał w ciągu ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie – co najmniej po dwa szkolenia z zakresu każdego ze szkoleń przewidzianych do
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realizacji w ramach Części II zamówienia (szkolenie nr 1,2,3,4,5 tj.: PRINCE2 Foundation
(szkolenie akredytowane), TOGAF 9 Foundation (szkolenie akredytowane), Lean IT Foundation
(szkolenie akredytowane), PRINCE2 Agile® (szkolenie akredytowane), RECERTYFIKACJA
PRINCE2® PRACTITIONER). c) dla Części III: Zamawiający uzna warunek za spełniony,
jeżeli Wykonawca wykaże, iż wykonał w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – co
najmniej po dwa szkolenia z zakresu każdego ze szkoleń przewidzianych do realizacji w ramach
Części III zamówienia (szkolenie nr 1, 2 tj.: PL/SQL, Excel). d) dla Części IV: Zamawiający
uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż wykonał w ciągu ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie – co najmniej dwa szkolenia z zakresu szkolenia przewidzianego do realizacji w
ramach Części IV zamówienia (szkolenie nr 1 tj.: Feature Manipulation Engine FME).
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym: 1) dla Części I:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje co najmniej:
a) jednym Koordynatorem ds. organizacji szkoleń posiadającym: • wykształcenie wyższe, •
doświadczenie w organizacji co najmniej dwóch usług szkoleniowych, w ramach których
zapewniono materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika, sprzęt komputerowy oraz
wyżywienie wraz z podaniem informacji dla jakiego podmiotu usługi te były realizowane, •
doświadczenie w zakresie wykonania lub kierowania opracowaniem programów szkoleniowych
i harmonogramów szkoleń. b) po jednej szkoleniowcu z zakresu każdego ze szkoleń
przewidzianych do realizacji w ramach Części I zamówienia (szkolenie nr 1,2,3 ) tj: testowanie
aplikacji, wykorzystanie Enterprise Architect w projekcie informatycznym, zarządzanie
wymaganiami posiadającym: • wykształcenie wyższe, • w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert co najmniej 150 godzin doświadczenia praktycznego w prowadzeniu
szkoleń z danego zakresu wraz z podaniem informacji o liczbie godzin szkolenia, terminie
szkolenia oraz dla jakiego podmiotu było ono realizowane. Zamawiający zastrzega, że jeden
Szkoleniowiec dedykowany do prowadzenia szkolenia z zakresu Części I może powtórzyć się
nie więcej niż w dwóch szkoleniach w ramach tej Części zamówienia. 2) dla Części II:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje co najmniej:
a) jednym Koordynatorem ds. organizacji szkoleń posiadającym: • wykształcenie wyższe, •
doświadczenie w organizacji co najmniej dwóch usług szkoleniowych, w ramach których
zapewniono materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika, sprzęt komputerowy oraz
wyżywienie wraz z podaniem informacji dla jakiego podmiotu usługi te były realizowane, •
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doświadczenie w zakresie wykonania lub kierowania opracowaniem programów szkoleniowych
i harmonogramów szkoleń. b) po jednym Szkoleniowcu z zakresu każdego ze szkoleń
przewidzianych do realizacji w ramach Części II zamówienia (szkolenie nr 1,2,3,4,5 tj.:
PRINCE2 Foundation (szkolenie akredytowane), TOGAF 9 Foundation (szkolenie
akredytowane), Lean IT Foundation (szkolenie akredytowane), PRINCE2 Agile® (szkolenie
akredytowane), RECERTYFIKACJA PRINCE2® PRACTITIONER) posiadającym: •
wykształcenie wyższe, • w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co
najmniej 150 godzin doświadczenia praktycznego w prowadzeniu szkoleń z danego zakresu
wraz z podaniem informacji o liczbie godzin szkolenia, terminie szkolenia oraz dla jakiego
podmiotu było ono realizowane. Zamawiający zastrzega, że jeden Szkoleniowiec dedykowany
do prowadzenia szkolenia z zakresu Części II może powtórzyć się nie więcej niż w dwóch
szkoleniach w ramach tej Części zamówienia. 3) dla Części III: Zamawiający uzna warunek za
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje co najmniej: a) jednym Koordynatorem ds.
organizacji szkoleń posiadającym: • wykształcenie wyższe, • doświadczenie w organizacji co
najmniej dwóch usług szkoleniowych, w ramach których zapewniono materiały szkoleniowe dla
każdego uczestnika, sprzęt komputerowy oraz wyżywienie wraz z podaniem informacji dla
jakiego podmiotu usługi te były realizowane, • doświadczenie w zakresie wykonania lub
kierowania opracowaniem programów szkoleniowych i harmonogramów szkoleń. b) po jednym
Szkoleniowcu z zakresu każdego ze szkoleń przewidzianych do realizacji w ramach Części III
zamówienia (szkolenie nr 1 i 2 tj.: PL/SQL, Excel) posiadającym: • wykształcenie wyższe, • w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 150 godzin
doświadczenia praktycznego w prowadzeniu szkoleń z danego zakresu wraz z podaniem
informacji o liczbie godzin szkolenia, terminie szkolenia oraz dla jakiego podmiotu było ono
realizowane. Zamawiający zastrzega, że jeden Szkoleniowiec dedykowany do prowadzenia
szkolenia z zakresu Części III nie może powtórzyć się w szkoleniach w ramach tej Części
zamówienia. 4) dla Części IV: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, iż dysponuje co najmniej: a) jednym Koordynatorem ds. organizacji szkoleń
posiadającym: • wykształcenie wyższe, • doświadczenie w organizacji co najmniej dwóch usług
szkoleniowych, w ramach których zapewniono materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika,
sprzęt komputerowy oraz wyżywienie wraz z podaniem informacji dla jakiego podmiotu usługi
te były realizowane, • doświadczenie w zakresie wykonania lub kierowania opracowaniem
programów szkoleniowych i harmonogramów szkoleń. b) jednym Szkoleniowcem z zakresu
szkolenia przewidzianego do realizacji w ramach Części IV zamówienia (szkolenie nr 1 tj.:
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Feature Manipulation Engine FME) posiadającym: • wykształcenie wyższe, • w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 150 godzin doświadczenia
praktycznego w prowadzeniu szkoleń z danego zakresu wraz z podaniem informacji o liczbie
godzin szkolenia, terminie szkolenia oraz dla jakiego podmiotu było ono realizowane.
W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem należytego
wykonania szkoleń: a) dla Części I: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, iż wykonał w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – co najmniej po dwa szkolenia z
zakresu każdego ze szkoleń przewidzianych do realizacji w ramach Części I zamówienia
(szkolenie nr 1,2,3 tj: testowanie aplikacji, wykorzystanie Enterprise Architect w projekcie
informatycznym, zarządzanie wymaganiami) b) dla Części II: Zamawiający uzna warunek za
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż wykonał w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – co
najmniej po dwa szkolenia z zakresu każdego ze szkoleń przewidzianych do realizacji w ramach
Części II zamówienia (szkolenie nr 1,2,3, tj.: PRINCE2 Foundation (szkolenie akredytowane),
PRINCE2 Agile® (szkolenie akredytowane), RECERTYFIKACJA PRINCE2®
PRACTITIONER). c) dla Części III: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, iż wykonał w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – co najmniej po dwa
szkolenia z zakresu każdego ze szkoleń przewidzianych do realizacji w ramach Części III
zamówienia (szkolenie nr 1, 2 tj.: PL/SQL, Excel). d) dla Części IV: Zamawiający uzna warunek
za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż wykonał w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – co
najmniej dwa szkolenia z zakresu szkolenia przewidzianego do realizacji w ramach Części IV
zamówienia (szkolenie nr 1 tj.: Feature Manipulation Engine FME). e) dla Części V:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż wykonał w ciągu
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie – co najmniej po dwa szkolenia z zakresu każdego ze
szkoleń przewidzianych do realizacji w ramach Części V zamówienia (szkolenie nr 1 i 2, tj.:
TOGAF 9 Foundation (szkolenie akredytowane), Lean IT Foundation (szkolenie
akredytowane),). Wykonawca musi wykazać, że dysponuje odpowiednim potencjałem
kadrowym: 1) dla Części I: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, iż dysponuje co najmniej: a) jednym Koordynatorem ds. organizacji szkoleń
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posiadającym: • wykształcenie wyższe, • doświadczenie w organizacji co najmniej dwóch usług
szkoleniowych, w ramach których zapewniono materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika,
sprzęt komputerowy oraz wyżywienie wraz z podaniem informacji dla jakiego podmiotu usługi
te były realizowane, • doświadczenie w zakresie wykonania lub kierowania opracowaniem
programów szkoleniowych i harmonogramów szkoleń. b) po jednym szkoleniowcu z zakresu
każdego ze szkoleń przewidzianych do realizacji w ramach Części I zamówienia (szkolenie nr
1,2,3 ) tj: testowanie aplikacji, wykorzystanie Enterprise Architect w projekcie informatycznym,
zarządzanie wymaganiami posiadającym: • wykształcenie wyższe, • w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert co najmniej 150 godzin doświadczenia praktycznego w
prowadzeniu szkoleń z danego zakresu wraz z podaniem informacji o liczbie godzin szkolenia,
terminie szkolenia oraz dla jakiego podmiotu było ono realizowane. Zamawiający zastrzega, że
jeden Szkoleniowiec dedykowany do prowadzenia szkolenia z zakresu Części I może powtórzyć
się nie więcej niż w dwóch szkoleniach w ramach tej Części zamówienia. 2) dla Części II:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje co najmniej:
a) jednym Koordynatorem ds. organizacji szkoleń posiadającym: • wykształcenie wyższe, •
doświadczenie w organizacji co najmniej dwóch usług szkoleniowych, w ramach których
zapewniono materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika, sprzęt komputerowy oraz
wyżywienie wraz z podaniem informacji dla jakiego podmiotu usługi te były realizowane, •
doświadczenie w zakresie wykonania lub kierowania opracowaniem programów szkoleniowych
i harmonogramów szkoleń. b) po jednym Szkoleniowcu z zakresu każdego ze szkoleń
przewidzianych do realizacji w ramach Części II zamówienia (szkolenie nr 1,2,3, tj.: PRINCE2
Foundation (szkolenie akredytowane), PRINCE2 Agile® (szkolenie akredytowane),
RECERTYFIKACJA PRINCE2® PRACTITIONER) posiadającym: • wykształcenie wyższe, •
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 150 godzin
doświadczenia praktycznego w prowadzeniu szkoleń z danego zakresu wraz z podaniem
informacji o liczbie godzin szkolenia, terminie szkolenia oraz dla jakiego podmiotu było ono
realizowane. Zamawiający zastrzega, że jeden Szkoleniowiec dedykowany do prowadzenia
szkolenia z zakresu Części II może powtórzyć się nie więcej niż w dwóch szkoleniach w ramach
tej Części zamówienia. 3) dla Części III: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, iż dysponuje co najmniej: a) jednym Koordynatorem ds. organizacji
szkoleń posiadającym: • wykształcenie wyższe, • doświadczenie w organizacji co najmniej
dwóch usług szkoleniowych, w ramach których zapewniono materiały szkoleniowe dla każdego
uczestnika, sprzęt komputerowy oraz wyżywienie wraz z podaniem informacji dla jakiego
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podmiotu usługi te były realizowane, • doświadczenie w zakresie wykonania lub kierowania
opracowaniem programów szkoleniowych i harmonogramów szkoleń. b) po jednym
Szkoleniowcu z zakresu każdego ze szkoleń przewidzianych do realizacji w ramach Części III
zamówienia (szkolenie nr 1 i 2 tj.: PL/SQL, Excel) posiadającym: • wykształcenie wyższe, • w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 150 godzin
doświadczenia praktycznego w prowadzeniu szkoleń z danego zakresu wraz z podaniem
informacji o liczbie godzin szkolenia, terminie szkolenia oraz dla jakiego podmiotu było ono
realizowane. Zamawiający zastrzega, że jeden Szkoleniowiec dedykowany do prowadzenia
szkolenia z zakresu Części III nie może powtórzyć się w szkoleniach w ramach tej Części
zamówienia. 4) dla Części IV: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, iż dysponuje co najmniej: a) jednym Koordynatorem ds. organizacji szkoleń
posiadającym: • wykształcenie wyższe, • doświadczenie w organizacji co najmniej dwóch usług
szkoleniowych, w ramach których zapewniono materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika,
sprzęt komputerowy oraz wyżywienie wraz z podaniem informacji dla jakiego podmiotu usługi
te były realizowane, • doświadczenie w zakresie wykonania lub kierowania opracowaniem
programów szkoleniowych i harmonogramów szkoleń. b) jednym Szkoleniowcem z zakresu
szkolenia przewidzianego do realizacji w ramach Części IV zamówienia (szkolenie nr 1 tj.:
Feature Manipulation Engine FME) posiadającym: • wykształcenie wyższe, • w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 150 godzin doświadczenia
praktycznego w prowadzeniu szkoleń z danego zakresu wraz z podaniem informacji o liczbie
godzin szkolenia, terminie szkolenia oraz dla jakiego podmiotu było ono realizowane. 5) dla
Części V: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje co
najmniej: a) jednym Koordynatorem ds. organizacji szkoleń posiadającym: • wykształcenie
wyższe, • doświadczenie w organizacji co najmniej dwóch usług szkoleniowych, w ramach
których zapewniono materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika, sprzęt komputerowy oraz
wyżywienie wraz z podaniem informacji dla jakiego podmiotu usługi te były realizowane, •
doświadczenie w zakresie wykonania lub kierowania opracowaniem programów szkoleniowych
i harmonogramów szkoleń. b) po jednym Szkoleniowcu z zakresu każdego ze szkoleń
przewidzianych do realizacji w ramach Części V zamówienia (szkolenie nr 1 i 2, tj.: TOGAF 9
Foundation (szkolenie akredytowane), Lean IT Foundation (szkolenie akredytowane))
posiadającym: • wykształcenie wyższe, • w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert co najmniej 150 godzin doświadczenia praktycznego w prowadzeniu szkoleń z
danego zakresu wraz z podaniem informacji o liczbie godzin szkolenia, terminie szkolenia oraz
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dla jakiego podmiotu było ono realizowane.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.1.2)
W ogłoszeniu jest: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienie wadium w wysokości: Część 1 – 3 500 zł Część 2 – 3 000 zł
Część 3 – 1 500 zł Część 4 - 2 000 zł
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat
wadium 1. Zamawiający wymaga wniesienie wadium w wysokości: Część 1 – 3 500 zł Część 2 –
2 500 zł Część 3 – 1 500 zł Część 4 - 2 000 zł Część 5 - nie jest wymagane .

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2017-07-17, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2017-07-24, godzina: 12:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załącznik I
Punkt: 6) 1)
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest organizacja szkoleń dla zespołów
projektowych projektów pn. „K-GESUT - Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu”, „ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach –
Faza II” oraz „Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej”. Przedmiot
zamówienia obejmuje szkolenie w zakresie: a) PRINCE2 Foundation (szkolenie akredytowane)
– szkolenie dla 28 osób, b) TOGAF 9 Foundation (szkolenie akredytowane) – szkolenie dla 3
osób, c) Lean IT Foundation (szkolenie akredytowane) – szkolenie dla 2 osób, d) PRINCE2
Agile® – szkolenie akredytowane – szkolenie dla 6 osób, e) Szkolenie i egzamin
RECERTYFIKACYJNY PRINCE2® PRACTITIONER - szkolenie dla 6 osób.
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest organizacja szkoleń dla zespołów
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projektowych projektów pn. „K-GESUT - Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu”, „ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach –
Faza II” oraz „Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej”. Przedmiot
zamówienia obejmuje szkolenie w zakresie: a) PRINCE2 Foundation (szkolenie akredytowane)
– szkolenie dla 28 osób, b) PRINCE2 Agile® – szkolenie akredytowane – szkolenie dla 6 osób,
c) Szkolenie i egzamin RECERTYFIKACYJNY PRINCE2® PRACTITIONER - szkolenie dla 6
osób.

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: Załącznik I
Punkt: 6)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część nr: 5 Nazwa: Organizacja szkoleń dla zespołów
projektowych 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw,
usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub
roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest organizacja szkoleń dla zespołów
projektowych projektów pn. „K-GESUT - Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu”, „ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach –
Faza II” oraz „Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej”. Przedmiot
zamówienia obejmuje szkolenie w zakresie: a) TOGAF 9 Foundation (szkolenie akredytowane)
– szkolenie dla 3 osób, b) Lean IT Foundation (szkolenie akredytowane) – szkolenie dla 2 osób.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80510000-2, 79632000-3, 80521000-2 3) Wartość części
zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:
0,0 Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12 okres w dniach: data
rozpoczęcia: data zakończenia: 2018-08-31 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie
Doswiadczenie szkoleniowców 40,00 cena 60,00
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