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Warszawa, dnia 17 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Rządowe Centrum Legislacji zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej
na organizację szkolenia dla administratorów Wydziału Informatyki pn.: „Zarządzanie
infrastrukturą klucza publicznego w oparciu o mechanizmy Actiye Directory”.

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest organizacja szkolenia w terminie 11 - 12. 07. 2014 r. zgodnie

z następującym harmonogramem szkolenia:

Piątek 11.07.2014
- Przyjazd do hotelulzakwaterowanie — godz. 14:00,
- Obiad — do godz. 15:00,
- Szkolenie w godz.15:15 — 18:30,
- Kolacja — godz. 19:00.

Sobota 12.07.2014

- Śniadanie do godz. 9:00,
- Szkolenie w godz. 9:15 — 14:00
- Obiad — godz. 14:00
Wykwaterowanie uczestników szkolenia odbędzie się po zakończeniu szkolenia.

Wymagania dotyczące usługi gastronomicznej:
pierwszego dnia:

a. o godz. 14:00 obiad: zupa (minimum 2 do wyboru), II danie ( minimum 3 do wyboru),
kawa, herbata w torebkach (minimum 2 rodzaje) mleko do kawy w dzbankach,
cytryna, woda (gazowana, niegazowana);

b. od godz. 16:00 jedna przerwa kawowa w trakcie szkolenia: kawa, herbata w torebkach
(minimum 2 rodzaje) mleko do kawy w dzbankach, cytryna, woda (gazowana,
niegazowana), ciasteczka (co najmniej 3 rodzaje), ciasta (co najmniej 2 rodzaje), soki
(co najmniej 2 rodzaje);

c. o godz. 19:00 kolacja w wyznaczonym miejscu zarezerwowanym wyłącznie dla
uczestników szkolenia, z obsługą kelnerską: przystawka, dania ciepłe (co najmniej 3
rodzaje), deser (co najmniej 2 rodzaje), oraz dania zimne dostępne dla uczestników
podczas trwania kolacji; napoje ciepłe (kawa, herbata), mleko do kawy w dzbankach,
cytryna, woda (gazowana, niegazowana), soki (co najmniej 2 rodzaje).
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drugiego dnia:

a. śniadanie;

b. jedna przerwa kawowa w trakcie szkolenia: kawa, herbata w torebkach (minimum 2
rodzaje) mleko do kawy w dzbankach, cytryna, woda (gazowana, niegazowana),
ciasteczka (co najmniej 3 rodzaje), ciasta (co najmniej 2 rodzaje), soki (co najmniej 2
rodzaje);

c. o godz. 14:00 obiad: zupa (minimum 2 do wyboru), II danie ( minimum 3 do wyboru),
kawa, herbata w torebkach (minimum 2 rodzaje) mleko do kawy w dzbankach,
cytryna, woda (gazowana, niegazowana);

Program szkolenia:

Omówienie usługi certyfikatów oraz jej rola w AD
Wdrażanie i administracja urzędem certyfikacji w AD
Wdrażanie i administracja szablonami certyfikatów

Tworzenie certyfikatów

Instalacja certyfikatów za pomocą GPO

2. Wymagania Zamawiającego:

1) Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie zapewnienie materiałów
szkoleniowych dla uczestników szkolenia.

2) Zakwaterowanie: Wykonawca zapewni uczestnikom nocleg w hotelu o
standardzie co najmniej 3-gwiazdkowym określonym przez Rozporządzenie
Ministra Gospodarski i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów
hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (Dz.
U. z 2006 r., Nr 22, poz. 169).

3) Położenie obiektu hotelowego: Bazy hotelowa oddalona nie więcej niż 50 km od
siedziby Zamawiającego.

3. Płatność:

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, zgodnie ze złożoną ofertą, w
terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, po
przeprowadzeniu szkolenia.

4. Osoba uprawniona do kontaktu:
Pani Katarzyna Małaczyńska, tel. (22) 694-?1-15, e-mail: krnalaczynska@rcl.gov.pl

5. Ofertę należy przekazać w terminie do dnia: 24 czerwca 2014 r.

6. Ofertę można:
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1) dostarczyć osobiście pod adres: Al. J. Ch. Szucha 2/4 (OO-582) Warszawa,

Kancelaria Ogólna;
2) przesłać pocztą (lub kurierem) pod adres: Al. J. Ch. Szucha 2/4 (OO-582)

Warszawa z dopiskiem: „Oferta na organizację szkolenia dla administratorów

Wydziału Informatyki”;

3) przesłać drogą elektroniczną (podpisany i zeskanowany formularz oferty) pod
adres: kirialaczynska@rcl.gov.pl

4) przesłać faxem pod nr: (22) 694-76-35

7. Zamawiający przy wyborze Wykonawcy weźmie pod uwagę:
a) cenę za wykonanie zamówienia — 70%
b) szczegółowy program szkolenia — 30%

Ocena za „szczegółowy program szkolenia” zostanie przeprowadzona przez Zespół
Oceniający w 3-osobowym składzie, gdzie każdy z członków przyzna każdemu
programowi punkty w skali od 1 do 5. Członkowie zespołu oceniającego przyznając
punkty, wezmą pod uwagę dostosowanie szczegółowego programu szkolenia do
potrzeb Zamawiającego. Z przyznanych punktów, o których mowa powyżej zostanie
wyciągnięta średnia ocena, a wynik zostanie podstawiony do poniższego wzoru:

ilość punktów oferty badanej

x 30

najwyższa ilość punktów

8. Dokumenty wymagane od Wykonawcy:

- Formularz ofertowy

- Szczegółowy program szkolenia
9. Załączniki:

- Formularz oferty
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Niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.
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