
Nr 

pytania
Referencja do RFI Treść Pytania Odpowiedź EITE

1
pkt.2 Opis Przedmiotu 

Zapytania  

Czy przewidują Państwo możliwość pracy zdalnej i w jakim 

zakresie ? Prośba o sprecyzowanie jak to będzie wyglądało w 

czasie pandemii jak i po.

W okresie pandemii przewidujemy możliwość pracy zdalnej (do 100% 

w danym tygodniu). Po okresie pandemii - praca w siedzibie EITE w 

Gdańsku. Możliwa sporadyczna praca zdalna, po uzyskaniu zgody 

EITE.

2

pkt. 2.2 Planowane 

zapotrzebowanie na czas pracy 

konsultantów

Czy mogę prosić o sprecyzowanie czego będzie dotyczył projekt do 

którego szukają Państwo konsultatów ? 

EITE poszukuje specjalistów do prac przy projektach z obszaru IT. 

Porfel projektów zmiania się w czasie, stąd podanie bardziej 

szczegółowych informacji jest niemożliwe na obecnym etapie. 

3

pkt.2.2 Planowane 

zapotrzebowanie na czas pracy 

konsultantów

W zesatwieniu zapotrzebowań na poszczególne profile 

konsultantów czasowo rozpisali Państwo projekt do kónca 2022. 

Czy możemy przyjąć, że na taki czas będą Państwo potrzebować 

konsultantów?

Tak

4
Czy rozważają Państwo termin rozpoczęcia projektu usługi danego 

specjalisty po 3 miesiącach od jego wyboru?
Nie

5
Czy praca zdalna w pełnym wymiarze będzie możliwa do 

kontynuowania po pandemii?
Nie

6
Jeżeli odpowiedź na pytanie 2 powyżej będzie na nie, to jakiej 

lokalizacji dotyczy zapytanie?
Gdańsk

7
pkt 2.1; kolumna - Szkolenia 

potwierdzone certyfikatem

Czy wymaganym jest aby kandydaci posiadali wszystkie 

wymienione certyfikaty, czy też wystarczy jeden z nich?

Dopuszczamy jeden z nich. Istotne będzie doświadczenie i 

kwalifiakcje kandydata

8 pkt 2.1 kolumna-  Inne
Czy kandydaci z duży doświadczeniem zawodowym, ale bez 

wykształcenia wyższego będą brani pod uwagę?
Nie

9
Czego dotyczy projekt/projekty, jakie kompetencje ma 

zespol/zespoly

EITE poszukuje specjalistów do prac przy projektach z obszaru IT. 

Porfel projektów zmiania się w czasie, stąd podanie bardziej 

szczegółowych informacji jest niemożliwe na obecnym etapie. 

10 Jaka jest lokalizacja miejsca pracy dla konsultanta?

W okresie pandemii przewidujemy możliwość pracy zdalnej (do 100% 

w danym tygodniu). Po okresie pandemii - praca w siedzibie EITE w 

Gdańsku. Możliwa sporadyczna praca zdalna, po uzyskaniu zgody 

EITE.

11 Proces rekrutacyjny: jak wygląda, ile trwa (w skrócie)?

Rozmowy z wybranymi kandydatami (w obcnym czasie 

wideokonferencja). W trakcie praktyczne test (excel, redmine, 

MSProject). Możliwe drugie spotkanie z kandydatem. Czas - do 1 

miesiąca

12

Wynagrodzenie zmienne – na jakich zasadach przyznawane, kto 

i kiedy decyduje, czy ustalane jako wartość z przedziału 0-30% 

czy jednostajnie np., jest/nie ma 30%

Na początku kwartału będą wyznaczone i uzgadniane z konsultantem 

cele (3-5 szt, mogą mieć różne wagi), możliwe do osiągnięcia w 

projekcie. Po zakończeniu kwartału EITE oceni poziom realizacji 

celów. Maksymalna wartość do osiągnięcia w danym kwartale  jest 

30%. Oczekujemy, że cele będą osiągane na minimalnym poziomie 

85% ( z tych 30%). Niższa ocena będzie świadczyła o słabej jakości 

prac, świadczonej przez konsultanta.

13 Jaki jest oczekiwany termin platnosci za faktury

30 dni od dnia dostarczenia do Zleceniodawcy prawidłowo 

wystawionej faktury z dołączoną kopią Protokołu Odbioru 

podpisanego bez uwag i zastrzeżeń przez obie Strony

14

prosiłabym o deprecyzowanie czy ceny za RBD mają być podane w 

kwotach netto czy brutto? Przy wycenie uwzględnione są ceny netto 

+ VAT za RBD.

Netto

15

Praca czterech konsultantów będzie wykonana zdalnie, częsciowo 

zdalnie (jaki przedział obecnosci w biurach ? ) czy wyjątkowo z 

waszych biur w Gdańsku ? 

W okresie pandemii przewidujemy możliwość pracy zdalnej (do 100% 

w danym tygodniu). Po okresie pandemii - praca w siedzibie EITE w 

Gdańsku. Możliwa sporadyczna praca zdalna, po uzyskaniu zgody 

EITE.

16

Harmonogram prac dołączony w RFI jest elastyczny ? Mamy na 

myśli czy można uznać sredność zapotrzebowania na 20 RBD / 

mięsącu w skali roku ? 

Tak - szczegółowy harmonogram prac będzie ustalany przy 

zamówieniu. W większości przypadków EITE będzie oczekiwało 

realizcji prac w pełnym wymiarze czasu.

17
Czy sprzęt do wykonania prac będzie zagwarantowany przez 

Energa ITE ?
Tak
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18

Czy projekt jest określony jeśli tak czy można otrzymać wstępny 

zakres (projekt webowy/desktopowy/mobilny, technologie, drobny 

opsi ? ), czy będzie to praca nad różnymi projektami ? Jak wygląda 

zespół projektowy ? 

EITE poszukuje specjalistów do prac przy projektach z obszaru IT. 

Porfel projektów zmiania się w czasie, stąd podanie bardziej 

szczegółowych informacji jest niemożliwe na obecnym etapie. 

19
Czy początek stycznia 2021 jest nienegocjowalną datą startu 

Konsultantów?

Nie - porfel projektów, realizowanych przez EITE zmienia się w 

czasie. Jest to data orientacyjna.

20
Jaka będzie lokalizacja docelowa pracy? Czy istnieje możliwość 

świadczenia pracy w trybie zdalnym? 

W okresie pandemii przewidujemy możliwość pracy zdalnej (do 100% 

w danym tygodniu). Po okresie pandemii - praca w siedzibie EITE w 

Gdańsku. Możliwa sporadyczna praca zdalna, po uzyskaniu zgody 

EITE.

21
Jak będzie wyglądał proces weryfikacji kandydatów po Państwa 

stronie? Ile będzie etapów?

Rozmowy z wybranymi kandydatami (w obcnym czasie 

wideokonferencja). W trakcie praktyczne test (excel, redmine, 

MSProject). Możliwe drugie spotkanie z kandydatem. Czas - do 1 

miesiąca

22

Czy w przypadku PM szkolenia potwierdzone certyfikatem 

wymagane są łącznie czy niezależnie? (czy ma mieć równocześnie 

Prince2 lub PMI oraz Agile? – czyli Waterfall+Agile równocześnie?)

Dopuszczamy jeden z nich. Istotne będzie doświadczenie i 

kwalifiakcje kandydata

23

Czy wymagane jest świadczenie usług on-site czy też możliwa jest 

zdalna realizacja zadań? (albo model łączony – i jeśli tak to w jakim 

% on-site?)

W okresie pandemii przewidujemy możliwość pracy zdalnej (do 100% 

w danym tygodniu). Po okresie pandemii - praca w siedzibie EITE w 

Gdańsku. Możliwa sporadyczna praca zdalna, po uzyskaniu zgody 

EITE.

24
Czy wymagana jest znajomość języka angielskiego i ewentualnie na 

jakim poziomie?
Nie

24
RFI - Zasoby IT do zarządzania 

projektami

Czy zamawiający planuje dla konsultantów w modelu T&M pracę 

zdalną, czy na miejscu? Jeżeli na miejscu, to w jakiej lokalizacji?

W okresie pandemii przewidujemy możliwość pracy zdalnej (do 100% 

w danym tygodniu). Po okresie pandemii - praca w siedzibie EITE w 

Gdańsku. Możliwa sporadyczna praca zdalna, po uzyskaniu zgody 

EITE.

25
Wnioskujemy o przełożenie terminu przekazania do Państwa oferty 

na dzień 27.11.2020. 

Termin na udzielanie odpowiedzi w ramach rozeznania rynku 

pozostaje bez zmian. Prosimy o odpowiedzi do dnia 20.11.2020 r.


