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Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 
euro na: 

wykonanie i dostarczenie do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie 
ekspertyzy rzeczoznawcy odnoszącej się do zgodności certyfikatów IT w toczącym się 
przetargu publicznym. 

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  (tj. Dz.U. 
z 2010 roku Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) ustawy nie stosuje się. 

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i 
dostarczenia ekspertyzy rzeczoznawcy odnoszącej się do zgodności certyfikatów IT w 
toczącym się przetargu publicznym w celu wsparcia prac komisji przetargowej powołanej 
przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na usługi doradcze w zakresie zaprojektowania i określenia 
sposobu wdrożenia systemu wspomagającego zarządzanie Polską Agencją Żeglugi 
Powietrznej, wyboru wykonawcy tego systemu oraz nadzoru nad wykonaniem i wdrożeniem 
tego sytemu przez wybranego wykonawcę. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego 
ogłoszenia (poniżej). 

Oferta powinna zawierać: 
a) wartość zlecenia netto/ brutto, 
b) najkrótszy możliwy termin realizacji zlecenia (nie dłuższy niż 14 dni od daty otrzymania 

zlecenia), 
c) warunki płatności (preferujemy 21 dni od daty otrzymania faktury), 
d) okres ważności oferty (nie krótszy niż 30 dni). 
 
Do oferty powinny być dołączone: 
- aktualny wyciąg z KRS lub kopia aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, 
- kopia Regonu,   
- zaświadczenie o nadaniu numeru NIP, 
- kopia uprawnień zawodowych rzeczoznawcy. 
 
Oferty prosimy składać do dnia 19.12.2011r. na adres: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej , 
Dział Zakupów, 05-090 Raszyn, ul. Gałczyńskiego 2a, lub pocztą elektroniczną na adres: 
m.karolak@pansa.pl . 
 
Po wysłaniu oferty pocztą elektroniczną lub faksem, prosimy o niezwłoczne 

dosłanie/dostarczenie oryginału oferty na adres: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, 

Magdalena Karolak - Dział Zakupów, ul. Gałczyńskiego 2a, 05-090 Raszyn. 

Dodatkowe informacje: tel. nr 22 574- 51-53. 
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Załącznik nr 1 do ogłoszenia 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie ekspertyzy rzeczoznawcy 
odnoszącej się do zgodności certyfikatów IT w toczącym się przetargu publicznym w celu 
wsparcia prac komisji przetargowej powołanej przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej do 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi doradcze 
w zakresie zaprojektowania i określenia sposobu wdrożenia systemu wspomagającego 
zarządzanie Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, wyboru wykonawcy tego systemu oraz 
nadzoru nad wykonaniem i wdrożeniem tego systemu przez wybranego wykonawcę.  
 

1. Jeden z oferentów potwierdzając wypełnienie jednego z warunków postępowania 
powołał się na równoważność certyfikatu "Architekt Systemów IT - poziom III"  
wydanego przez ITC Institute z certyfikatem "Master IT Architect" wydawanego przez 
The Open Group. PAŻP ma wątpliwości w przedmiocie równoważności wskazanych 
certyfikatów. Wykonawca zapewnia, że certyfikat "Business Process Analysys based 
on BABOK" bazuje na zasadach BABOK (Business Analysis Body of Knowledge). 
Ekspertyza rzeczoznawcy powinna uwzględniać weryfikację tych informacji i albo je 
potwierdzić albo im zaprzeczyć z uzasadnieniem. 

2. Inny z oferentów przedstawił certyfikaty "Business Process Design and Modeling", 
"Business Value Consulting" i "Business Analysis: Introduction to Requirements 
Analysis" wydane  przez  Hewlett-Packard Educational Services jako bazujące na 
zasadach BABOK. Ekspertyza rzeczoznawcy powinna uwzględniać weryfikację tych 
informacji i albo je potwierdzić albo im zaprzeczyć z uzasadnieniem. 

3. Termin realizacji: do 14 dni od daty podpisania umowy. 

 


