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WYJAŚNIENIE i ZMIANA  
do ogłoszenia z dnia 04.12.2018 r. 

 w publicznym konkursie ofert na:  
 
 

wykonanie zadania pn. Szkolenia z oprogramowania do archiwizacji i oprogramowania 

bazodanowego dostarczonych w ramach zamówień „Zakup infrastruktury sprzętowo-

programowej” oraz „Pozyskanie i wdrożenie systemu teleinformatycznego oraz migracja 

danych do rejestrów mpzp, zieleni miejskiej i innych” w projekcie realizowanym przez miasto 
Konin pn. „Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin – Integracja i harmonizacja baz 
danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych”  Postępowanie nr GM.271.3.2018  
 
Pytanie 1 

Pytanie dotyczące zapytania ofertowego 
Treść w załączniku 1 SOPZ, punkt 1 Wprowadzenie, ppkt 1.2 Główne definicje, o miejscu 
szkolenia zawiera zapis o lokalizacji ośrodka szkoleniowego w odległości min. 30 km od siedziby 
Zamawiającego. Zamawiającym jest Miasto Konin.  
Z informacji ogólnodostępnych wynika, że w obrębie 30 km od miasta Konin nie mieści się żaden 
autoryzowany przez Microsoft ośrodek szkoleniowy (co również jest wymogiem). 
 Czy w związku z tym dopuszczacie Państwo realizację szkolenia z oprogramowania 
bazodanowego (Microsoft) w dalej położonych ośrodka szkoleniowych - Poznań/Warszawa? 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza lokalizacje na terenie Polski, co jest zgodnie z  wymaganiem 

zapisanym w załączniku nr 1 - SZOPZ Identyfikator WP 01.006 oraz WP 02.005: „Szkolenie 

(…) musi być przeprowadzone w autoryzowanym przez producenta oprogramowania ośrodku 

szkoleniowym mieszczącym się na terenie Polski.”  

 

Zamawiający dokonuje zmian w załączniku nr 1 - SZOPZ w pkt 1.2 Główne definicje w 

tabeli: 

Było: 
 

Pojęcie 
 

                                                      Opis 
 

Miejsce szkolenia  
 

 

Ośrodek zlokalizowany w odległości do 30 km od siedziby Zamawiającego. 

 

Jest: 

Pojęcie                                              Opis 

 

Miejsce szkolenia  

 

 

Autoryzowany przez producenta oprogramowania ośrodek szkoleniowy, 

mieszczący się na terenie Polski. 

         

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.      
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W związku z udzielonymi wyjaśnieniami przedłuża się Termin składania ofert do dnia 

17 grudnia 2018 r. do godziny 15:00. 

 

 


