
 
Warszawa, 2015-09-08 

 

 
Dotyczy: Ogłoszenia o otwartym naborze Partnera do wspólnego przygotowania 
i realizacji projektu partnerskiego „Integracja baz danych sytemu oświaty” 

 
 

W dniu 4 i 8 września 2015 roku do Centrum Informatycznego Edukacji wpłynęły następujące 

pytania: 

 

1. Czy Partnerem Centrum może być firma posiadająca swoją siedzibę poza krajem oraz 

kontynentem europejskim? 

Odpowiedź: 

Projekt nie jest projektem realizowanym w ramach współpracy ponadnarodowej, a zatem 

przewidujemy wybór Partnera z siedzibą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

2. Czy Partner może posiadać podwykonawców? Jeśli tak to czy musi ich wskazać na etapie 

składania oferty? 

Odpowiedź: 

Nie dopuszczamy możliwości posiadania podwykonawców. 

 

3. Czy w ramach wymaganego doświadczenia Partner może wykazać jeden projekt, jako 

spełnienie warunku dla dwóch różnych kategorii np. Doświadczenie w realizacji projektu 

informatycznego polegającego na zaprojektowaniu i budowie systemu informatycznego 

o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 PLN, zapewniającego obsługę min 100 000 

użytkowników oraz Doświadczenie w realizacji usługi trwającej min. 12 miesięcy 

polegającej na wsparciu technicznym i merytorycznym użytkowników systemów 

informatycznych dla co najmniej 150 jednostek. 

Odpowiedź: 

Nie. Partner nie może wykazać jednego projektu jako spełnienie warunku dla dwóch 

kategorii. 

 

4. Proszę o informację, czy firma posiadająca 100 % udziałów w spółkach zależnych, chcąca 

wystartować wspólnie z tymi firmami zostanie potraktowana jako jedna firma, czy 

w rozumieniu Zamawiającego będzie to konsorcjum? 

Odpowiedź: 

Dopuszczamy możliwość wystartowania jednej firmy. Firmy startujące łącznie 

potraktowane zostaną jako konsorcjum. Natomiast dopuszczamy możliwość wykazania 

wymaganego doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze za pomocą 

doświadczenia spółek zależnych. 

 

5. Proszę o informacje, kiedy będzie ogłoszony nabór na Partnera merytorycznego? 

Odpowiedź: 

Aktualnie nie jest znany termin ogłoszenia naboru na Partnera merytorycznego. 

Rozważana jest możliwość wyboru Partnera merytorycznego z jednostek sektora 

finansów publicznych. 

 

6. Czy ta sama firma może być Partnerem merytorycznym i technologicznym? 

Odpowiedź: 

Nie.  

 

7. Czy Partner merytoryczny może być powiązany kapitałowo z Partnerem technologicznym? 

Odpowiedź: 

Nie przewidujemy takiej możliwości. 

 



8. Co Zamawiający rozumie przez projekt informatyczny? Czy projekty informatyczne 

własne, których celem było przygotowanie oraz implementacja systemu informatycznego 

dla potrzeb działalności firmy lub/oraz do rozwoju produktów firmy (projektu o wartości 

min. 1 000 000 pln, zapewniającego obsługę min. 100 000 użytkowników) będzie 

traktowane jako spełnienie warunku doświadczenia w realizacji projektów o podobnych 

charakterze? 

Odpowiedź: 

Projekty informatyczne są to przedsięwzięcia realizowane na rzecz podmiotów trzecich. 

Projekty informatyczne własne, których celem było przygotowanie oraz implementacja 

systemu informatycznego dla potrzeb działalności firmy lub/oraz do rozwoju produktów 

firmy nie będą traktowane jako spełnienie warunku doświadczenia w realizacji projektów. 

 

9. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem usługi? Czy jeśli firma posiada system 

informatyczny, który jest użytkowany przez jednostki zewnętrzne (min. 150 jednostek 

w okresie 12 miesięcy), a firma zajmuje się wsparciem technicznym i merytorycznym dla 

tych jednostek, to będzie to spełnienie warunku doświadczenia w ramach tego punktu? 

Odpowiedź: 

Tak. Firma, która posiada system informatyczny, który jest użytkowany przez jednostki 

zewnętrzne (min 150 jednostek w okresie 12 miesięcy), a firma zajmuje się wsparciem 

technicznym i merytorycznym dla tych jednostek, będzie to spełnienie warunku 

doświadczenia w ramach tego punktu. 

 


