
 

  

 
  

 

 

 

 

Nr postępowania ZZ/24/022/U/21 

Załącznik nr 2 do ogłoszenia 

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

na wykonanie usługi pełnego cyklu certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością 
(QMS) zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2015 w CI TASK  

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pełnego cyklu certyfikacji Systemu 

Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2015 w Centrum Informatycznym 

Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej Politechniki Gdańskiej, w tym: 

I etap  -  przeprowadzenie auditu certyfikacji, nie później niż do dnia 20.01.2022 roku, 
II etap  -  przeprowadzenie I auditu nadzoru, termin i harmonogram zostanie ustalony po  
              podpisaniu przez strony umowy, 
III etap - przeprowadzenie II auditu nadzoru, termin i harmonogram zostanie ustalony po  
              podpisaniu przez strony umowy. 
 

Aktualnie jednostka posiada certyfikację zgodną z normą PN-EN ISO 9001:2015 ważną do 

dnia 27.01.2022 r. w następującym zakresie: 

 obliczeń z wykorzystaniem komputerów dużej mocy oraz specjalistycznego 

oprogramowania, 

 programowania i wytwarzania aplikacji, 

 nadzorowania sieci i systemów informatycznych, 

 przygotowania i prowadzenia projektów. 

 

Warunki udziału w postępowaniu: 

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujący warunek: 

 Wykonawca powinien posiadać aktualną akredytację Polskiego Centrum Akredytacji 

działającego jako jednostka akredytująca upoważniona do akredytacji jednostek 

oceniających zgodność na podstawie ustawy z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny 

zgodności i nadzoru rynku (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 514) w zakresie 

programu certyfikacji system zarządzania jakością / quality management system – PN-

EN ISO 9001:2015, w branży odpowiadającej wnioskowanemu przez Zleceniodawcę  

zakresu certyfikacji.  

Na potwierdzenie Wykonawca przedłoży skan aktualnej akredytacji PCA „ZAKRES 

AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ARZĄDZANIA SCOPE of 

ACREDITATION FOR MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION BODY” 

 

Informacje dodatkowe: 

 

 Jednostka zatrudnia obecnie 51 pracowników: w tym 41 w przeliczeniu na pełny etat 

oraz 10 w niepełnym wymiarze pracy, 

 Jednostka nie zatrudnia pracowników kontraktowych,  



 

 Praca odbywa się w trybie jednozmianowym, 

 Nie występują wyłączenia w stosunku do wymagań normy, 

 System Zarządzania Jakością obejmuje jedną lokalizację (brak oddziałów), 

 Certyfikat winien wydany być w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. 

 

Termin wykonania zamówienia: 

Przeprowadzenie auditu certyfikującego – etap I usługi – powinno nastąpić do dnia 

20.01.2022 r. 

 


