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 ZMIANA  
do ogłoszenia z dnia 04.03.2019 r. 
w publicznym konkursie ofert na: 

 

wykonanie zadania pn. Szkolenia z oprogramowania do archiwizacji dostarczonego w ramach 

zamówienia „Zakup infrastruktury sprzętowo-programowej” w projekcie realizowanym przez 
miasto Konin pn. „Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin – Integracja i harmonizacja 
baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych” Postępowania nr: 

GM.271.3.2018  
 
Zamawiający dokonuje zmian w załączniku nr 1 – SZOPZ : 
 

4.4 MIEJSCE SZKOLENIA 

4.4.1 SALE SZKOLENIOWE, SPRZĘT I OPROGRAMOWANIE, WYŻYWIENIE 

Identy

fikator 

WP 01.001 

Wymaga się, aby szkolenie zostało przeprowadzone w autoryzowanym przez producenta 

oprogramowania ośrodku szkoleniowym mieszczącym się na terenie Polski. Wykonawca w terminie               

3 dni roboczych od daty zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu do wyboru co najmniej dwie 

propozycje lokalizacji ośrodków szkoleniowych zlokalizowanych na terenie Polski wraz z 

terminami przeprowadzenia szkolenia. 

  

Pytanie:  

(…)wskazane szkolenie, ponieważ w planowanym terminarzu możemy Państwu 

zaproponować wyłącznie 1 termin to jest szkolenie od 18.03 w formie 

komercyjnej/otwartej (tzn. że poza Państwa pracownikami w szkoleniu biorą udział 

również inne osoby). W jednej lokalizacji to jest Warszawa. Zarówno termin, jak 

i lokalizacja w tym przypadku nie podlegają zmianie - a niestety zapisy Państwa 

postępowania, wymagają zmiennych.  

 

Odpowiedź: 

1. Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu 

Zamówienia Wymaganie o identyfikatorze WP 07.001 otrzymuje brzmienie 
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Identyfikator WP 02.001 

Wymaga się, aby szkolenie zostało przeprowadzone w autoryzowanym przez producenta 

oprogramowania ośrodku szkoleniowym mieszczącym się na terenie Polski. Wykonawca w terminie               

3 dni roboczych od daty zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu co najmniej jedną 

propozycję lokalizacji ośrodka szkoleniowego zlokalizowanego na terenie Polski wraz z terminem 

przeprowadzenia szkolenia, przy uwzględnieniu doboru terminów opisanych w SZOPZ - 

Identyfikator WP 01.005 

 

Wymaganie o identyfikatorze WP 07.003 otrzymuje brzmienie 

Identy

fikator 

WP 027.002 

Do propozycji, o której mowa w punkcie o identyfikatorze WP 07.001 Wykonawca dołączy 

informacje potwierdzające, że wskazany ośrodek szkoleniowy posiada autoryzację producenta 

oprogramowania, w zakresie którego będzie odbywać się szkolenie oraz certyfikat trenera, który 

będzie prowadził szkolenie. 

Zamawiający usuwa wymaganie WP 07.002 

 

2. Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 4 – wzór umowy 

§ 2 ust 2 otrzymuje brzmienie 

„Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu co 

najmniej jedną propozycję lokalizacji ośrodka szkoleniowego położonego na terenie Polski wraz z 

terminem przeprowadzenia szkolenia, przy uwzględnieniu doboru terminów opisanych w SZOPZ - 

Identyfikator WP 01.005” 

§ 2 ust 3 otrzymuje brzmienie 

„Zamawiający w terminie 2 dni roboczych zaakceptuje Ośrodek szkoleniowy i termin 

przeprowadzenia szkolenia.” 

§ 2 ust 4 zostaje usunięty, 

§ 2 ust 5 zostaje usunięty, 

§ 2 ust 6 zostaje usunięty, 

 


