
 

 

 
CIS-WDA.2720.2.2020                          Warszawa, dnia 09.04.2020 r. 
 

 
Do zainteresowanych Wykonawców 

 
 

Zapytanie w celu oszacowania wartości zamówienia 

Centrum informatyki Statystycznej, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, w ramach rozeznania rynku oraz w celu 
oszacowania kosztów planowanych do warsztatów szkoleniowych dla swoich pracowników zaprasza państwa  
do przesłania informacji na temat: 

1. Szkolenia dla deweloperów ETL w SAS 9.4.   
– czas trwania  5 dni. 

Program szkolenia ma zawierać zagadnienia: 
a. Różnice dla deweloperów pomiędzy SAS 9.2 a 9.4 
b. Tworzenie procesów  ETL w SAS Data Integration Studio.  
c. DataFlux Data Management Studio: Czyszczenie danych z wykorzystaniem Quality Knowledge 

Base. 
d. DataFlux Data Management Studio: tworzenie nowych typów danych w QKB. 

Warsztaty szkoleniowe są przeznaczone dla piętnastu osób.  
 
2. Administrowania nierozproszonym środowiskiem SAS 9.4. 

- czas trwania 4 dni 

Program szkolenia ma zawierać zagadnienia: 
a. Różnice w administrowaniu środowiskiem SAS pomiędzy wersją 9.2 a 9.4. 
b. Specyfika konfiguracji i administrowania środowiskiem SAS na maszynach wirtualnych. 
c. Konfigurowanie uprawnień za pomocą ACT. 
d. Administrowanie SPDS. 
e. Harmonogramowanie pracy z wykorzystaniem Platform Suite for SAS. 
f. Wykorzystanie narzędzi MiddleTier do administrowania środowiskiem nierozproszonym.  
g. Konfiguracja warstwy webowej. 
h. Mechanizmy wykonywania kopii zapasowych i disaster recovery z wykorzystaniem mechanizmów 

SAS. 
 

Warsztaty szkoleniowe są przeznaczone dla dziesięciu osób.  
 

Wszystkie warsztaty szkoleniowe powinny być prowadzone on-line i w języku polskim oraz dotyczyć wskazanej 
wersji produktów. 

Prosimy o podanie cen netto i brutto w złotych. 

Wycenę należy przesłać do dnia 16.04.2020 r., do godz. 11:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej 
na adres e-mail: d.szlazak@stat.gov.pl 

Ewentualne pytania, mające wpływ na przedmiotową wycenę, proszę kierować na powyższy adres. 

Informujemy, że przedmiotowe zapytanie nie stanowi ofert w rozumieniu art. 66KC ani też nie jest 

ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  

2019 r. poz. 1843) ma ono wyłącznie na celu rozeznanie cenowe rynku wśród firm mogących zrealizować 

zaplanowane wdrożenia oraz uzyskanie wiedzy na temat szacunkowych kosztów związanych z planowanym 

zamówieniem publicznym.  
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