Nr postępowania: ZP/221/018/U/18

Gdańsk, dnia 26.10.2018 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH, KTÓRZY ODEBRALI OGLOSZENIE NA USŁUGĘ
SPOŁECZNĄ
dotyczy: ogłoszenia na usługę społeczną edukacyjną przeprowadzenia szkolenia oraz
egzaminu Certified Associate in Project Management (CAPM) w języku angielskim dla
studentów Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej
Realizowaną w ramach projektu pt. Kompetencje siłą napędową sukcesu studentów Wydziału
Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej realizowany w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz że projekt ten jest realizowany na podstawie umowy Zamawiającego z Narodowym
Centrum Badań i Rozwoju z dnia 22.02.2017 r. nr umowy POWR.03.01.00-00-K304/16-00
PYTANIA I ODPOWIEDZI DO OGŁOSZENIA
Zamawiający – Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej udziela odpowiedzi na
zapytania od Wykonawcy dotyczącego treści przedmiotowego ogłoszenia:
Pytanie nr 1:
W punkcie I (Opis przedmiotu zamówienia) Czy podejście do egzaminu zewnętrznego PMI także ma
być uwzględnione w ofercie ? Czy dotyczy to tylko egzaminu wewnętrznego ?
Odpowiedź na pytanie nr 1:
W ofercie ma być zawarte szkolenie zakończone egzaminem wewnętrznym i certyfikatem oraz
egzamin zewnętrzny PMI.
Pytanie nr 2:
W punkcie III (Opis przedmiotu zamówienia) Zaznaczacie Państwo iż wymagany jest fakt posiadania
przez trenera certyfikatu CAPM. Jeżeli trener posiada certyfikat PMP, który jest nadrzędny wobec
przedmiotowego, wówczas jest to przez Państwa akceptowalne ?
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Zamawiający wyraża zgodę by trener posiadał certyfikat PMP.
Pytanie nr 3:
Czy obydwa etapy mają następować po sobie (3 dni +2 dni)
Odpowiedź na pytanie nr 3:
Zamawiający wyraża zgodę by między etapami była przerwa, która pozwoliłaby przyswoić wiedzę, aby
następnie zająć się kwestią przygotowania do samego egzaminu (najpierw wewnętrznego a następnie
zewnętrznego PMI), w tej kwestii zdamy się na sugestie trenera, który oceni potencjał studentów na
kierunku Zarządzanie inż., bo takich będziemy na szkolenie CAPM rekrutować ze względu na wymogi
godzin lub doświadczenia zawodowego wskazane przez PMI;
Pytanie nr 4:
Czy catering ma być wkalkulowany w koszt szkolenia ?
Odpowiedź na pytanie nr 4
W ramach projektu nie zapewniamy cateringu (brak takiej pozycji w budżecie zadania), więc koszt
szkolenia nie powinien uwzględniać cateringu.
Termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.
Niniejsza odpowiedź stanowi integralną część ogłoszenia na usługę społeczną.
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