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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:179211-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi edukacyjne i szkoleniowe
2021/S 070-179211

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 041-102691)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Główny Urząd Statystyczny
Adres pocztowy: al. Niepodległości 208
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-925
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Brzychcy
E-mail: m.brzychcy@stat.gov.pl 
Tel.:  +48 226083600
Faks:  +48 226083189
Adresy internetowe:
Główny adres: www.stat.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla administratorów systemów, w tym pracowników SOC (Operacyjnego 
Centrum Bezpieczeństwa)
Numer referencyjny: 3/BK/ST/KSZBI/POPC/PN/2021

II.1.2) Główny kod CPV
80000000 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu szkoleń 
dla administratorów systemów, w tym pracowników SOC (Operacyjnego Centrum Bezpieczeństwa), w ramach 
dwóch części:
1) część nr I – świadczenie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 6 (sześciu) tematów 
szkoleń dla łącznie 96 (dziewięćdziesięciu sześciu) pracowników jednostek służb statystyki publicznej 
podległych Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego;
2) część nr II – świadczenie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 2 (dwóch) tematów 
szkoleń dla łącznie 12 (dwunastu) pracowników jednostek służb statystyki publicznej podległych Prezesowi 
Głównego Urzędu Statystycznego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

07/04/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 041-102691

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
Świadczenie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 2 (dwóch) tematów szkoleń dla łącznie 
12 (dwunastu) pracowników jednostek służb statystyki publicznej podległych Prezesowi Głównego Urzędu 
Statystycznego:
1) 1 (jednej) edycji szkolenia „MS-2810 Fundamentals of Network Security” dla łącznej liczby 4 (czterech) 
uczestników;
2) 1 (jednej) edycji szkolenia „Malware analysis – analiza oraz zabezpieczenie przed szkodliwym kodem w 
praktyce” dla łącznej liczby 8 (ośmiu) uczestników.
Szkolenia zostaną przeprowadzone w języku polskim, w formie warsztatów online z elementami wykładu 
i ćwiczeń, w celu praktycznego przygotowywania uczestników szkolenia. Szkolenia opierać się będą na 
jednoczesnym połączeniu telekonferencyjnym (audio-video), w którym wykładowca tłumaczy poszczególne 
zagadnienia, i pracy na platformie szkoleniowej, na której uczestnik wykonuje ćwiczenia i do której dostęp 
posiada trener.
Szczegółowy zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia dla części nr 2 określa „Opis przedmiotu 
zamówienia dla części nr 2”, stanowiący załącznik nr 1.2 do SWZ oraz umowa, której wzór stanowi Załącznik nr 
6.2 do SWZ.
Powinno być:
Świadczenie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 2 (dwóch) tematów szkoleń dla łącznie 
12 (dwunastu) pracowników jednostek służb statystyki publicznej podległych Prezesowi Głównego Urzędu 
Statystycznego:
1) 1 (jednej) edycji szkolenia z zagadnień dotyczących zabezpieczenia systemu Windows Server 2016 dla 
łącznej liczby 4 (czterech) uczestników;
2) 1 (jednej) edycji szkolenia „Malware analysis – analiza oraz zabezpieczenie przed szkodliwym kodem w 
praktyce” dla łącznej liczby 8 (ośmiu) uczestników.
Szkolenia zostaną przeprowadzone w języku polskim, w formie warsztatów online z elementami wykładu 
i ćwiczeń, w celu praktycznego przygotowywania uczestników szkolenia. Szkolenia opierać się będą na 
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jednoczesnym połączeniu telekonferencyjnym (audio-video), w którym wykładowca tłumaczy poszczególne 
zagadnienia, i pracy na platformie szkoleniowej, na której uczestnik wykonuje ćwiczenia i do której dostęp 
posiada trener.
Szczegółowy zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia dla części nr 2 określa „Opis przedmiotu 
zamówienia dla części nr 2”, stanowiący załącznik nr 1.2 do SWZ oraz umowa, której wzór stanowi Załącznik nr 
6.2 do SWZ.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 15/04/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 26/04/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 15/04/2021
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 26/04/2021
Czas lokalny: 10:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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