
 
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: 
Chcielibyśmy doprecyzować, że przedmiotowe egzaminy zewnętrzne można zdawać w 
wyznaczonych centrach egzaminacyjnych PMI, po wcześniejszej indywidualnej rejestracji.  
 
Odpowiedź na pytanie nr 1: 
Zamawiający potwierdza, iż rejestracja jest indywidualna, natomiast chodzi o patronat firmy szkolącej 
nad egzaminem, żeby studenci zostali skierowani na jedną sesję egzaminacyjną w centrum i żebyśmy 
mogli od firmy szkolącej odebrać oryginały certyfikatów PMI dla całej grupy, gdyż przychodzą one z 
pewnym opóźnieniem, to umożliwi nam kontrolę nad certyfikatami; płatnikiem za egzamin w tym 
przypadku dla całej grupy będzie wykonawca - firma szkoląca; 
 
Pytanie nr 2: 
Czy dostęp do PMBOK Guide ma być skalkulowany dla każdego uczestnika (10 razy) czy tylko 1 
egzemplarz ? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 2: 
Dostęp do PMBOK Guide ma być dla całej grupy, chyba, że firma szkoląca oferuje własne materiały 
wystarczające do przygotowania się do egzaminu PMI, choć w przypadku egzaminu zdawanego w 
języku angielskim - korzystanie z oryginalnych materiałów firmy certyfikującej wydaje się być 
najbardziej korzystne. 
 
 
Termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.  
Niniejsza odpowiedź stanowi integralną część ogłoszenia na usługę społeczną.   
 
 
 

         DZIEKAN  
                  dr hab. Julita Wasilczuk, prof. nadzw. PG 
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