
 

 

Warszawa dnia 12.02.2015 

 

 

Zapytanie ofertowe 
realizowane w ramach projektu 

INŻYNIER INFORMATYK- PEWNIAK NA RYNKU PRACY 
Dotyczy szkolenia Microsoft Windows Server 2012 

 

1. Zamawiający 
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania 

ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa 

Tel.: 22 34 86 507 

Fax: 22 34 86 512 

2. Postanowienia ogólne.  
2.1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych.  

2.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu terminu składania 

ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający 

przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, 

do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i jest ono dla nich wiążące.  

Informacja o dokonanych zmianach zostaje zamieszczona na stronie www, na której zostało zamieszczone 

ogłoszenie o zamówieniu.  

2.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 

uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.  

2.4. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje Zamawiający i 

Dostawcy przekazują, poza wyjątkami przewidzianymi w treści niniejszego zapytania, faksem lub drogą 

elektroniczną.  

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Szkolenie  MS 20411 PODSTAWY WINDOWS SERVER 2012 – 40 godzin 
dydaktycznych 

2. Podręcznik do szkolenia  MS 20411 PODSTAWY WINDOWS SERVER 2012 – 12 sztuk 

3. Szkolenie MS20412 KONFIGURACJA, ZARZĄDZANIE I UTRZYMANIE SYSTEMÓW 
WINDOWS SERVER 2012 – 40 godzin dydaktycznych 

4. Podręcznik do szkolenia MS 20412 KONFIGURACJA, ZARZĄDZANIE I UTRZYMANIE 
SYSTEMÓW WINDOWS SERVER 2012 – 12 sztuk 
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5. Szkolenie  MS 10970 KONFIGURACJA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Z 
INFRASTRUKTURĄ SIECI MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 – 40 godzin 
dydaktycznych 

6. Podręcznik do szkolenia  MS 10970 KONFIGURACJA I ROZWIĄZYWANIE 
PROBLEMÓW Z INFRASTRUKTURĄ SIECI MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 – 12 
sztuk 

7. Szkolenie  MS10969 KONFIGURACJA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW USŁUG 
KATALOGOWYCH MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 ACTIVE DIRECTORY- 40 
godzin dydaktycznych 

8. Podręcznik do szkolenia MS 10969 KONFIGURACJA I ROZWIĄZYWANIE 
PROBLEMÓW USŁUG KATALOGOWYCH MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 
ACTIVE DIRECTORY – 12 sztuk 

 
Informacje dotyczące zapytania:  
- szkolenia prowadzone w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania , ul. Newelska 6, 

Warszawa 

- dni powszednie – 4h (możliwość dostosowania się do obopólnych terminów) 

- liczba uczestników szkolenia – 12 osób 

- termin rozpoczęcia szkoleń – 9.03.2015r. 

- wystawienie certyfikatu potwierdzającego odbycie poszczególnych szkoleń 

Ocena ofert: wygrywana najtańsza oferta całościowa za szkolenia i podręczniki (brutto)  

4. Warunki wymagane od Firm szkoleniowych.  
4.1. Udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Firmy, które są uprawnione do występowania w 

obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi. 

Firmy niespełniające ww. warunków zostaną wykluczeni z postępowania. 

4.2. Udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Firmy, które posiadają odpowiednią wiedzę i 

doświadczenie oraz potencjał techniczny i osobowy do realizacji szkolenia 

4.3. Udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Firmy, które znajdują się w sytuacji ekonomiczno-

finansowej zapewniającą prawidłową realizację zamówienia 

4.4. Udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Firmy posiadające certyfikat autoryzowanego 

ośrodka szkoleniowego Microsoft 

5. Sposób porozumiewania się Firm z Zamawiającym. 
5.2 Firma może zwrócić się do Zamawiającego w formie elektronicznej o wyjaśnienie treści zapytania 

ofertowego. Ze strony Zamawiającego uprawnionym do udzielania wyjaśnień jest Pani Anna Piotrowska 

adres internetowy: informatyka-projekt@wit.edu.pl 

5.3 Zamawiający jednocześnie przesyła treść wyjaśnienia wszystkim Firmom szkoleniowym którym doręczono 

zapytanie ofertowe, bez ujawniania źródła zapytania, a także umieszcza ją na stronie internetowej 

Zamawiającego.  

6. Sposób przygotowania ofert; miejsce i termin ich składania:  
6.1. Oferta powinna zostać złożona w formie elektronicznej (pdf) na adres : informatyka-projekt@wit.edu.pl 

pod rygorem nieważności w terminie do dnia 28.02.2015  

6.2. Oferta powinna być przygotowana wg załączników jakie stanowią integralną część zapytania ofertowego       

6.3. Firmy powinny dołączyć dokument potwierdzający posiadanie statusu autoryzowanego ośrodka 

szkoleniowego Microsoft. 

7. Inne istotne postanowienia:  
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7.1. Czas płatności do 14 dni po zakończeniu szkolenia. 

7.2. Rozliczenie będzie następowało po dostarczeniu przez Firmę szkoleniową faktury za szkolenie i 

podręczniki.  

7.3. Realizacja zamówienia nastąpi po podpisaniu umowy dotyczącej szkoleń 


