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Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie  usługi  szkoleniowej  pt.:  „Certyfikowane  przez  producenta
oprogramowania szkolenie z administrowania platformą do wirtualizacji  zasobów wraz z egzaminami  w ramach
projektu  Cyfrowe  Obserwatorium Bezpieczeństwa  województwa  śląskiego  -  śląska  policja  bliżej  społeczeństwa”
(cross financing). Zamawiający dysponuje platformą do wirtualizacji zasobów firmy VMware w wersji 6.5.

1.  Usługa szkoleniowa obejmuje przeprowadzenie szkolenia dla 10 administratorów, z administrowania platformą do
wirtualizacji zasobów, w podziale na moduły:
1.1) VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V6.5];
1.2) VMware vSphere: Optimize and Scale [V.6.5];

oraz egzaminów:
1.3) VMware vSphere 6.5 Foundations Exam [2V0-602];
1.4) VMware Certified Professional 6.5 – Data Center Virtualization Exam [VCP6.5-DCV].

2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) szkolenie musi być przeprowadzone w formie stacjonarnej, zamkniętej, bez udziału osób nie będących zatrudnionym
przez Zamawiającego,
b)  uczestnicy  szkolenia  muszą  być  podzieleni  na  2  grupy  szkoleniowe  (5  +  5  osób).  Zajęcia  muszą  zostać
przeprowadzone dla 2 grup naprzemiennie,
c) harmonogram realizacji szkolenia (modułów) zostanie uzgodniony z Zamawiającym,
d)  szkolenie  musi  odbyć  się  na  terenie  miasta  Katowice  w  sali  szkoleniowej  i  na  sprzęcie  zapewnionym  przez
Wykonawcę, poza siedzibą Zamawiającego,
e) szkolenie powinno być przeprowadzone w języku polskim,
f) szkolenie musi być autoryzowane przez VMware,
g) realizacja modułów w ramach szkolenia musi być przeprowadzona zgodnie z kolejnością określoną w przedmiocie
zamówienia,
h) Wykonawca obowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia w pełnej ilości godzin wynikających z autoryzowanego
przez VMware programu szkolenia w dni robocze od poniedziałku do piątku,
i) Wykonawca zapewni sprzęt niezbędny do przeprowadzenia szkolenia np. tablica, laptop z rzutnikiem  i ekranem do
prezentacji  multimedialnych  przy  czym  dla  każdego  Uczestnika  będzie  przewidziane  indywidualne  stanowisko
szkoleniowe wyposażone w odpowiedni sprzęt (np. komputer lub laptop)
j) Wykonawca zapewni 1 komplet materiałów szkoleniowych, dla każdego z uczestników szkolenia oraz 1 dodatkowy
komplet materiałów szkoleniowych dla Zamawiającego.  Preferowaną formą materiałów jest wersja papierowa, która
ułatwia posługiwanie się nimi i umożliwia lepsze przyswajanie wiedzy. Zamawiający dopuszcza materiały szkoleniowe
w formie elektronicznej. Zamawiający dopuszcza materiały szkoleniowe w języku angielskim. Zamawiający zaleca aby
materiały szkoleniowe były opatrzone logotypami zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WSL – 2014-
2020 dostępnymi na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej: https://rpo.slaskie.pl/repo/. Zaleca się aby wszystkie
materiały powinny być oznakowane.  Jeśli oryginalny materiał nie jest dostępny w formie papierowej może zostać
wydrukowany i opatrzony stosownymi oznaczeniami. W przypadku braku możliwości dostarczenia materiału w formie
wydrukowanej  Zamawiający  zaleca  aby  materiał  elektroniczny  został  umieszczony  na  nośniku  typu  „pendrive”
oznakowanym logotypami. Zamawiający dopuszcza, w przypadku materiałów szkoleniowych dostępnych wyłącznie
w wersji elektronicznej przesłanie ich za pośrednictwem poczty elektronicznej do uczestników szkolenia oraz na jeden
dodatkowy  adres  e-mail  tj.  teleinformatyka@ka.policja.gov.pl.  Wykonawca  powinien  dostarczyć  wszystkie
autoryzowane materiały przewidziane dla wskazanych szkoleń. Materiały typu np. notes, długopis nie są wymagane. 
k)  Wykonawca  obowiązany  jest  po  ukończeniu  szkolenia  wydać  dla  każdego  uczestnika  imienny  certyfikat
o ukończeniu  autoryzowanego  szkolenia,  sygnowany  przez  Vmware.  Jednocześnie  Wykonawca  wyda  dla  każdego
uczestnika  imienne  zaświadczenie  o  ukończeniu  szkolenia  opatrzone logotypami  zgodnie  z  wytycznymi  Instytucji
Zarządzającej  RPO  WSL  –  2014-2020  dostępnymi  na  stronie  internetowej  Instytucji  Zarządzającej:
https://rpo.slaskie.pl/repo/
l)  Wykonawca  przekaże  vouchery  na  certyfikowane  egzaminy  VMware  określone  w przedmiocie  zamówienia
z terminem ważności minimum 6 miesięcy od daty zakończenia szkolenia dla każdego uczestnika.  Każdy uczestnik
powinien otrzymać voucher na każdy z wymienionych w pkt. 1.3) i 1.4) egzaminów – 2 vouchery dla pojedynczego
uczestnika
ł) Zamawiający nie wymaga zapewnienia dla uczestników cateringu.
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