
PYTANIA I ODPOWIEDZI  

 

1. W jakim okresie czasowym jest planowana realizacja obydwu szkoleń (Rh124+RH134) i 
egzaminu (EX200) objętych projektem? 

semestr zimowy 2015/16  czyli październik-styczeń 
 
 
2. Czy w obydwu szkoleniach (RH124+RH134) oraz w egzaminie (Ex200) będzie 
uczestniczyło 12 tych samych osób? 

tak 
 
 
3. Czy 12 osób planowanych na szkolenia RH124 i RH134 będzie uczestniczyło w zajęciach 
w jednej, 12-osobowej grupie, czy też planowany jest podział Uczestników na mniejsze 
"podgrupy'?  

w jednej  
 
 
4. W ogłoszonym zapytaniu, oraz w załączniku nr 1 do niego, piszecie Państwo o 
"podręczniku do szkoleń RH124 i RH134". W rzeczywistości do każdego z tych szkoleń 
firma Red Hat przygotowała odrębny podręcznik - jeden do szkolenia RH124 i drugi do 
szkolenia RH134. Czy w związku z tym oczekujecie Państwo łącznej oferty cenowej na 
pakiet podręczników (RH124+RH134), czy też odrębnej ceny na każdy z tych podręczników? 

odrębnej ceny 
 
 
5. Czy w Państwa zapytaniu pozycja "szkolenie za 1h" oznacza " szkolenie za 1h dla 1 
osoby", czy też "szkolenie za 1h za 12 osób"? 

 

1h dla 12 osób 
 
 
6. W jaki sposób należy rozumieć punkt 5.1 na temat 14-dniowego terminu płatności za 
zrealizowane poszczególne szkolenia? Prosimy o uszczegółowienie tego punktu z 
uwzględnieniem terminarza planowanego projektu.   

wszystko musi być zapłacone przez nas do grudnia 2015 
 
 
 
7. Czy dopuszczacie Państwo możliwość realizacji planowanych szkoleń Red Hat w blokach 
po 8h dziennie lub nawet 5x8h w jednym tygodniu tj. w takiej samej formule, w jakiej te 
szkolenia są standardowo realizowane przez autoryzowane centra szkoleniowe Red Hat? 

niestety nie. Wolimy jednak 4-5 h dziennie 
 
 
8. Jeśli planowane szkolenia będą musiały być realizowane w mniejszych blokach niż 5x8h w 
tygodniu, wówczas do każdego bloku np. 4 godz. będzie potrzebna instalacja sali wg. 



standardów f-my Red Hat, która zajmuje każdorazowo ok. 45-60 min. Czy Wykonawca 
uzyska dostęp do sali szkoleniowej/lekcyjnej na 1h przed planowanymi zajęciami i czy ten 
czas może zostać wliczony przez niego do standardowego czasu realizacji szkolenia (40h), 
czy też powinien być wyceniony dodatkowo? Temat jest dosyć istotny, bowiem np. przy 
blokach 4h łączne instalacje na każde szkolenie zajmą dodatkowo ok. 8-10h. 

ten czas powinien być wliczony. Myślę ze bloki są do ustalenia jeszcze w późniejszym 
terminie 
 
 
9. Firma Red Hat wymaga do realizacji swoich szkoleń specyficznych konfiguracji sieci i 
komputerów. Są one wymienione w tzw. Red Hat Classroom Requirements, które przesyłamy 
Państwu w załączeniu. W uproszczeniu chodzi o to, żeby komputery wykorzystywane na 
szkoleniach posiadały między innymi: min. 8GBRAM, 100GB HDD, gigabit Ethernet oraz 
procesory ze wsparciem virtualizacji, a sieć dla całej grupy była wyizolowana w ramach 
jednej klasy. Bardzo prosimy o potwierdzenie, że Państwa komputery na salach 
szkoleniowych spełniają te wymagania?  

Spełniamy wszystkie wymagania sprzętowe 
 
 
10. Wymagania firmy Red Hat odnośnie sprzętu i sieci w trakcie egzaminów są jeszcze 
bardziej restrykcyjne niż w przypadku szkoleń. W związku z tym mamy pytanie, czy 
dopuszczacie Państwo sytuację, że egzamin EX200 po szkoleniach RH124 i RH134 zostanie 
zrealizowany dla Waszych studentów w centrum szkoleniowym Red Hat, które spełnia te 
wymagania, a nie w Waszej siedzibie? 

- dopuszczamy 
 
11. Jaka wersja RedHat ma być na szkoleniu? 
 
Wersja 7.0 
 
12. Czy zamawiający dopuszcza przeprowadzenie egzaminu w swojej siedzibie? 
 
Tak, dopuszcza.  Jest tez możliwość zrealizowania go w ośrodku zewnętrznym. 
 
 
 
 

 


