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                                                                                                                   Gdynia, 07.04.2021 r. 

 

Dotyczy: postępowania nr 08/ZP/21 na przeprowadzenia szkoleń specjalistycznych 

(zadanie 18 budżetu projektu „Zintegrowany program wsparcia Akademii 

Marynarki Wojennej w Gdyni - edycja II”, tj. Zadanie 18 - MODUŁ 

PODNOSZENIA KOMPETENCJI ZAWODOWYCH ST INF, MIMB, ARM 

dla 26 studentów I edycji WME projektu.- poz. 145-147 

 

Zmiany do SWZ  

 

Zamawiający - Akademia Marynarki Wojennej, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, 

tel./faks 261 262 537, informuje, że zgodnie z art. 286 Pzp, (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z 

późn. zm.)dokonuje zmiany treści SWZ w rozdziale 21: 

 

Było: 
Na część I: 

 Przynajmniej 5 grup szkoleniowych akredytowanych szkoleń ISTQB dla szkoleń objętych 

przedmiotem zamówienia, w tym przynajmniej jedna grupa szkoleniowa dla wskazanego 

szkolenia ISTQB (zał. 1, na podstawie oświadczenia zał. 7); 

 Przynajmniej 6 grup autoryzowanych szkoleń CISCO dla szkoleń objętych przedmiotem 

zamówienia, w tym przynajmniej jedna grupa szkoleniowa dla wskazanego szkolenia CISCO 

(zał.1, na podstawie oświadczenia zał. 7) 

 Przynajmniej 12 grup autoryzowanych szkoleń Microsoft dla szkoleń objętych przedmiotem 

zamówienia, w tym przynajmniej jedna grupowa szkoleniowa dla wskazanego szkolenia 

Microsoft (zał. 1, na podstawie oświadczenia zał. 7). 

 

Jest: 
Na część I: 

 Przynajmniej 5 grup szkoleniowych akredytowanych szkoleń ISTQB dla szkoleń objętych 

przedmiotem zamówienia, w tym przynajmniej jedna grupa szkoleniowa dla wskazanego 

szkolenia ISTQB (zał. 1, na podstawie oświadczenia zał. 7); 

 Przynajmniej 6 grup autoryzowanych szkoleń CISCO dla szkoleń objętych przedmiotem 

zamówienia, w tym przynajmniej jedna grupa szkoleniowa dla wskazanego szkolenia CISCO 

Dopuszcza się udokumentowanie doświadczenia wykonawcy w zakresie szkoleń tożsamych 

tematycznie, ale realizowanych wcześniej pod inną nazwą. (zał.1, na podstawie oświadczenia 

zał. 7) 

 Przynajmniej 12 grup autoryzowanych szkoleń Microsoft dla szkoleń objętych przedmiotem 

zamówienia, w tym przynajmniej jedna grupowa szkoleniowa dla wskazanego szkolenia 

Microsoft (zał. 1, na podstawie oświadczenia zał. 7). 
 

W związku ze zmianami w SWZ zamawiający zmienia termin składania i 

otwarcia ofert z : 

- Składanie było do dnia 2021-04-09 do godz. 09:00, jest do dnia 2021-04-14 do godz. 

09:00  

- Otwarcie było dnia 2021-04-09 o godz. 9:30, jest dnia 2021-04-14 o godz. 09:30 
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