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INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości zamówienia 

poniżej kwoty określonej w przepisie art. 138g ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych 

(poniżej750 000 euro)  (tekst jednolity: Dz.U.2015 poz.2164 z późn. zm. z późn. zm. – dalej ustawa p.z.p.) pn. 

„Usługi szkoleniowe- Szkolenie certyfikowane z egzaminem PRINCE2”, nr sprawy: DZP.381.44.2016.UGS 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa: Szkolenie certyfikowane w zakresie PRINCE2 

Foundation prowadzone w języku polskim, z użyciem polskojęzycznych, certyfikowanych materiałów 

szkoleniowych z zastosowaniem terminologii PRINCE2 obowiązującej w Polsce, z egzaminem PRINCE2,                    

w wymiarze  22 godziny lekcyjnych (1 godzina lekcyjna – 45 min). 

2. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i kompetencji zawodowych studentów kierunków Biologia, Ochrona 

Środowiska i Biotechnologia Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach                  

z zakresu: realizacji działań w oparciu o projekty, zarządzania projektami, metodyki zarządzania projektami 

zapewniającej właściwy przebieg i osiągnięcie celów projektu. Szkolenie winno także przygotować studentów 

do egzaminu PRINCE2 Foundation. 

3. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia zgodnie z nomenklaturą określoną we Wspólnym Słowniku 

Zamówień (CPV):  80500000-9 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe. (zgodnie z katalogiem zamkniętym 

określonym w załączniku nr XIV do dyrektywy 2014/24/UE), CPC: 24. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu. 

6. Wymagany termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy, nie wcześniej niż od 25.11.2016r, do  

27.11.2016r., zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez Zamawiającego po zawarciu umowy.  

 

ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, IŻ ZAMÓWIENIE ZOSTAŁO UDZIELONE Wykonawcy- Konsorcjum Firm 

INPROGRESS Sp. z o.o. oraz INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. reprezentowane przez INPROGRESS 

Szkolenia Sp.  z o.o., ul. G. Zapolskiej 38/303, 30-126 Kraków 

 (za cenę 23.080,00 zł), 

          Przewodniczący Komisji Przetargowej 

                                                                                                                    mgr Kalina Rożek 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zarz%C4%85dzanie_projektami

