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Rząd Rzeczpospolitej Polskiej otrzymał kredyt z Banku Światowego na sfinansowanie
kosztów Poakcesyjnego Projektu Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) i zamierza
wykorzystać część tych środków na usługi konsultingowe.
Usługi obejmują wdroŜenie procedur projektowych i wsparcie procesu zarządzania
projektami informatycznymi realizowanymi w KRUS z kredytu Banku Światowego w
ramach PPWOW.
Celem usług jest analiza stanu przygotowania organizacyjnego KRUS do realizacji
przedsięwzięć informatycznych,. opracowanie i wdroŜenie procedur projektowych, we
współpracy z KRUS, zbudowanie zespołu zarządzania projektami oraz zapewnienie wsparcia
procesu zarządzania portfelem projektów realizowanych w KRUS. Po wdroŜeniu procedur i
zbudowaniu zespołu odpowiedzialnego za realizację projektu, zadaniem Konsultanta będzie
opracowanie Planu Zarządzania Jakością, zapewnienie jakości w projekcie zgodnie z tym Planem
i nadzór nad właściwym przebiegiem procedur projektowych, w zakresie opisanym w Planie
Zarządzania Jakością.
Okres realizacji kontraktu – około jednego roku.
Wymagane kwalifikacje Konsultanta:

1. Doświadczenie w prowadzeniu projektów informatycznych;
Firma posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie - wykaŜe się zrealizowaniem z
naleŜytą starannością zakończonego do dnia ogłoszenia niniejszego przetargu, co
najmniej trzech kontraktów o wartości nie mniejszej niŜ 1 mln PLN brutto kaŜde,
przy czym jedno z zadań obejmuje swym zakresem, co najmniej przeprowadzenie
analizy lub opracowanie strategii w zakresie wdraŜania systemu informatycznego w
instytucji administracji publicznej lub przedsiębiorstwie publicznym, przy czym

wartość wdraŜanego przez tę instytucję projektu musi przekroczyć kwotę 10 mln
euro brutto.
2. doświadczony zespół ekspertów w zarządzaniu portfelem
informatycznych skali projektów planowanych w KRUS.

projektów

Firma Dysponuje osobami i podmiotami (potencjał kadrowy) zdolnymi do
wykonania zamówienia, posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje, a w
szczególności, mogą zapewnić ekspertów z odpowiednim doświadczeniem w
realizowaniu projektów informatycznych na taką skalę, a dodatkowo projekty te były
realizowane w administracji publicznej:
a) co najmniej jedna osoba z wykształceniem wyŜszym posiadająca udokumentowane
doświadczenie w prowadzeniu projektów informatycznych (co najmniej 5 lat) oraz
legitymująca uprawnienia stosownym certyfikatem PRINCE2 lub PMI
b) co najmniej jedna osoba z doświadczeniem w profesjonalnym zarządzaniu
portfelem projektów (osoba z wykształceniem wyŜszym w zakresie zarządzania,
ekonomii lub informatycznym i egzaminem PRINCE2, PMI lub ITIL), która
zarządzała portfelem przynajmniej 2 (dwóch) projektów zakończonych do dnia
ogłoszenia niniejszego przetargu, przy czym ich budŜet musiał przekroczyć 10 mln
euro brutto

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) zaprasza kwalifikujących się
konsultantów do wyraŜania zainteresowania świadczeniem usług. Zainteresowani
Konsultanci muszą przedstawić informacje wskazujące Ŝe mają oni kwalifikacje do
świadczenia usług (broszury, opisy podobnych zleceń, doświadczenia w podobnych
warunkach, posiadanie odpowiednich cech wśród członków zespołu itd.). Konsultanci
mogą się zrzeszać celem wzmocnienia swoich kwalifikacji.
Konsultant będzie wybrany zgodnie z procedurą CQS, określoną w wytycznych Banku
Światowego Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank
Borrowers (aktualna edycja).
Zainteresowani Konsultanci mogą otrzymać dalsze informacje pod poniŜszym adresem, w
godzinach pracy biura tj. od 8.00 do 16.00.
WyraŜenia zainteresowania muszą być dostarczone na poniŜszy adres przed 26 listopada
2007, godz. 11.00.
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