
oznaczenie sprawy: ZP/251/018/U/16    Gdańsk, 28.09.2016 
 

Zapytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ 
 na usługę edukacyjną przeprowadzenia szkolenia Prince 2 Foundation oraz Agile Project 

Management Foundation dla studentów Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki 
Gdańskiej 

 
 
Zamawiający informuje, że w dniu 27.09.2016 oraz 28.09.2016 wpłynęły zapytania, 
dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o brzmieniu: 
 
Pytanie nr 1: 
W załączniku nr 6 do SIWZ w pkt.5 CZĘŚĆ I i pkt.4 CZĘŚĆ II piszecie Państwo o szkoleniu jako 
3 spotkaniach po 8h (24h) w każdej grupie.  
Czy zajęcia mają być  prowadzone dzień po dniu?  
Odpowiedz: 
Tak. 
 
Pytanie nr 2: 
W załączniku nr 6 do SIWZ w pkt.16 CZĘŚĆ I i II piszecie Państwo, że egzamin ma odbyć się po 
szkoleniu ale nie później niż 2 tyg.  
Czy dopuszczacie Państwo możliwość realizacji egzaminu wyłącznie ostatniego dnia 
szkolenia? Standardowo egzamin jest na koniec szkolenia. 
Odpowiedz: 
Tak. 
 
Pytanie nr 3: 
W załączniku nr 6 do SIWZ pkt. 1 CZĘŚĆ I i II piszecie Państwo o cenie brutto.  
Czy usługa jest finansowana ze środków publicznych i podlega zwolnieniu z VAT? 
Odpowiedz: 
Tak. 
 
Pytanie nr 4: 
W załączniku nr 6 do SIWZ pkt. 7 CZĘŚĆ I i II piszecie Państwo o zajęciach we wszystkie dni 
tygodnia z wyłączeniem świąt z uwzględnieniem planu zajęć studentów. 
3-dniowe szkolenia trwają po 8h dziennie. W jaki sposób mają być przeprowadzone biorąc 
pod uwagę plan zajęć studentów?  Czy będziecie Państwo wskazywać do realizacji szkoleń 3 
dni pod rząd, gdy studenci nie mają zajęć? 
Odpowiedz: 
Dokładne terminy szkoleń podane będą Wykonawcom nie później niż dwa tygodnie przed 
rozpoczęciem szkolenia. 
 
 
 
 
 
 



Pytanie nr 5: 
W załączniku nr 6 do SIWZ pkt. 10 CZĘŚĆ I i II piszecie Państwo o tym, że nie zapewniacie 
cateringu dla trenera. 
Chcemy się upewnić, czy w cenie oferty ma zawierać się catering dla uczestników, czy też 
nie? 
Odpowiedz: 
Nie. 
 
Pytanie nr 6: 
W załączniku nr 6 do SIWZ pkt.15 CZĘŚĆ I i II piszecie Państwo o zapewnieniu bezzwrotnych 
20 akredytowanych podręczników, łącznie dla obu szkoleń 40 sztuk.  
Przewidzianych jest 160 osób do szkoleń. Czy zatem dopuszczacie Państwo możliwość 
wypożyczenia podręczników na czas szkolenia dla wszystkich uczestników?  
Odpowiedz: 
Nie.  
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezzwrotnych 20 akredytowanych, przez 
upoważniony podmiot, podręczników w języku polskim dla uczestników szkolenia i jeden do 
dokumentacji projektu, które mają mieć  oznaczenia zgodnie z wytycznymi dotyczącymi 
promocji projektu współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020.  
 
Pytanie nr 7: 
W załączniku nr 6 do SIWZ pkt.19.2. CZĘŚĆ I i II piszecie Państwo o certyfikatach AXELOS’a 
zawierających stosowne logotypy dotyczące współfinansowania z UE. 
Niestety nie ma możliwości modyfikacji certyfikatów AXELOS’a ze względu na warunki 
autoryzacji.  
Odpowiedz: 
Jeśli warunki autoryzacji na to nie pozwolą Zamawiający przyjmie certyfukaty bez 
modyfikacji. 
 
Pytanie nr 8: 
W załączniku nr 6 do SIWZ pkt.23 CZĘŚĆ I i II piszecie Państwo o konieczności dostarczenia 
dokumentacji w ciągu 10 dni od momentu zakończenia szkolenia w tym certyfikatu 
papierowego (pkt.22.8) potwierdzającego zdanie egzaminu Prince2 i AgilePM. 
AXELOS oraz APMG jako instytucje certyfikujące wysyłają certyfikaty w różnych terminach, 
jednak nie szybciej niż po 2 tygodniach od zakończenia egzaminu. Czy certyfikaty 
potwierdzające zdanie egzaminu mogą być dostarczone później ale niezwłocznie po tym, jak 
otrzymamy je od AXELOS’a i APMG?  
Odpowiedz: 
Tak. 
 
Pytanie nr 9: 
W załączniku nr 6 do SIWZ pkt.22.7. CZĘŚĆ I i II piszecie Państwo o konieczności przekazania 
listy osób, które zdały egzamin Prince2 i AgilePM. 
Dane osób są poufne, nie możemy przekazać listy osób, które zdały egzamin. Prosimy o 
usunięcie zapisu z zapytania przetargowego. 
Odpowiedz: 



Uczestnikami szkolenia będą studenci Zamawiającego, który upoważniony będzie do 
przetwarzania danych osobowych. 
 
Pytanie nr 10: 
W załączniku nr 6 do SIWZ pkt. 21.4 CZĘŚĆ I i II piszecie Państwo o przestrzeganiu 
wytycznych dotyczących promocji projektu.  
Jaką promocję mają Państwo na myśli? Czy otrzymamy wzory oznakowania materiałów? 
Odpowiedz: 
Zamawiający zapewni wzory oznakowania. Poprzez promocję ma na myśli materiały 
oznakowane. 
 
Pytanie nr 11: 
W załączniku nr 6 do SIWZ pkt. 21.1 CZĘŚĆ I i II piszecie Państwo o konieczności udziału w 
spotkaniu organizacyjnym. 
Czego ma dotyczyć takie spotkanie? Kto może reprezentować Wykonawcę na spotkaniu? 
Pełnomocnik Wykonawcy, Manager grupy produktowej zarządzania projektami, czy Opiekun 
Edukacyjny Politechniki Gdańskiej? 
Odpowiedz: 
Wykonawcę ma reprezentować osoba zdolna do podejmowania decyzji i merytorycznie 
przygotowana do odpowiedzi na pytania. 
 
Pytanie nr 12: 
Czy szkolenie i egzamin będzie prowadzone w języku polskim? 
Odpowiedz: 
Tak. 
 
Pytanie nr 13: 
Czy egzamin nastąpi od razu po szkoleniu? 
Odpowiedz: 
Szkolenie powinno zakończyć się egzaminem, który odbędzie się  po szkoleniu, nie później 
niż dwa tygodnie po szkoleniu. 
 
Pytanie nr 14: 
Lokalizacja szkolenia. 
Odpowiedz: 
Załącznik nr 6 specyfikacji w części I punkt 6 zawiera informację o lokalizacji: 
Miejscem realizacji usługi jest Politechnika Gdańska – Wydział Zarządzania i Ekonomii z 
siedzibą przy ul. Traugutta 79, 80-233 Gdańsk. 
 
Pytanie nr 15: 
Czy jako instytucja nieakredytująca możemy przystąpić do przetargu? Czy wystarczy, że 
zadeklarujemy trenerów posiadających odpowiednie certyfikaty, to są Prince 2 i AgilePM z 
uprawnieniami do przeprowadzenia egzaminów przez Instytucje Akredytujące? 
Odpowiedz: 
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: 
Przygotowania i przeprowadzenia szkolenia akredytowanego. 
 



  
 
 
Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie. Oferty należy składać w 
terminie do dnia 3.10.2016 r. do godziny 11:30. 

         
          
         
    Z wyrazami szacunku 


