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Uczestnicy postępowania.

Dotyczy postępowania prowadzonego zgodnie z art. 138g ust. 1 w związku z art. 138o ust. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na:

Zakup usług szkoleniowych polegających na przeprowadzaniu specjalistycznych szkoleń dla studentów Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w ramach projektu „Synergia - zintegrowany program 
rozwoju SGGW”

Zamawiający Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie działając na podstawie art. 38 ust. 
2 Ustawy przekazuje treść pytania, które wpłynęło w przedmiotowym postępowaniu wraz z odpowiedzią. 

Pytanie 1: 
Czy wymóg "min. 5 letnie doświadczenie praktyczne na stanowisku kierowniczym/dyrektorskim", który zdefiniowali 
Państwo dla Zad 1 (Praktyczne aspekty modelowania procesów) spełnia  doświadczenie jako kierownik projektu 
(project manager)?

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż wskazany przez Wykonawcę w pytaniu Kierownik Projektu spełni warunki udziału 
w postępowaniu postawione w Ogłoszeniu o zamówieniu w Rozdziele VIII w zakresie Zadania 1, jeżeli wykaże:
„a) min. 5 letnie doświadczenie praktyczne na stanowisku kierowniczym/dyrektorskim w obszarze 
zarządzania/optymalizacji procesów biznesowych, w tym stosowania notacji BPMN
b) doświadczenie polegające na przeprowadzeniu minimum 150 godzin szkoleń (1 godzina = 60 min), w zakresie 
tematycznym dotyczącym praktycznych aspektów modelowania procesów, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem 
składania ofert

Zamawiający informuje, iż powyższą odpowiedź należy traktować jako wyjaśnienie 
treści Ogłoszenia o zamówieniu  i jednocześnie zawiadamia, iż termin i miejsca składania i otwarcia ofert 
pozostają bez zmian.

                         Z poważaniem, 

Rektor

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 

w Warszawie

prof. dr hab. Michał Zasada
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