Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie nawiąże współpracę z trenerami/kami
Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie w ramach procedury rozeznania rynku
zaprasza osoby fizyczne oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia
szkoleń oraz doradztwa grupowego do składania ofert w celu wyłonienia Wykonawców na osobiste
przeprowadzenie zajęć szkoleniowych i doradczych w ramach projektu „Bez barier do własnej firmy”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich"
Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia"
Tryb udzielenia zamówienia:
a) Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych.
b) Postępowanie prowadzone jest w formie rozeznania rynku - procedury określonej w
dokumencie „Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki”.
Zapraszamy do składania ofert trenerów/ki, którzy/re posiadają wiedzę i doświadczenie z poniżej
wymienionych zakresów:

I.

PROGRAMY KOMPUTEROWE – podniesienie kompetencji związanych z korzystaniem
z programów komputerowych: WORD, EXCEL, POWER POINT, korzystania z dostępnych
narzędzi internetowych we własnej firmie
Dwa 8-godzinne szkolenia dla dwóch grup szkoleniowych w okresie marzec - kwiecień 2012 r.
w Warszawie
II. INTEGRACJA – budowanie zespołu, komunikacja i motywacja
Dwa 8-godzinne szkolenia dla dwóch grup szkoleniowych na rozpoczęcie projektu w marcu
2012 r. w Warszawie
III. KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA – komunikacja interpersonalna z uwzględnieniem
treningu asertywności i negocjacji, zarządzanie sobą w czasie, radzenie sobie ze stresem
i konfliktem, autoprezentacja i wystąpienia publiczne
Dwa 16-godzinne szkolenia dla dwóch grup szkoleniowych w kwietniu 2012 r. w Warszawie

PRZPEPROWADZENIE DORADZTWA GRUPOWEGO Z ZAKRESU:
KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA (8-godzinne doradztwo grupowe dla dwóch grup w okresie
kwiecień - maj 2012 r.)
Opis zadań trenera/ki i doradcy/doradczyni:
1. Osobiste przeprowadzenie szkoleń z wybranego zakresu dla 2 grup w podanych terminach.
Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych zastrzega sobie możliwość zmiany terminów
z przyczyn uzasadnionych realizacją projektu.
2. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania materiałów dydaktycznych dla uczestników
oraz przekazania ich Uczestnikom/czkom podczas zajęć
3. Metoda prowadzenia zajęć: zajęcia warsztatowe, burza mózgów, gry strategiczne,
publiczne prezentacje, case study, ćwiczenia zespołowe i indywidualne, mini-wykłady
z prezentacją itp.
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Wymagania:
- minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w jednym z wyżej wymienionych obszarów;
- doświadczenie w pracy z osobami zakładającymi własną działalność gospodarczą;
- niezbędne przygotowanie (wykształcenie lub/i doświadczenie praktyczne) do prowadzenia
szkoleń z powyższych tematów;
- umiejętność pracy z grupą (integracja grupy, dostosowanie programu do grupy), mile
widziana ukończona szkoła/kurs trenerski w przypadku szkoleń z zakresu programów
komputerowych w przypadku komunikacji interpersonalnej są to wymagania konieczne;
- dyspozycyjność;
- z postępowania wykluczeni są Wykonawcy, którzy zatrudnieni są w instytucjach
uczestniczących w realizacji PO KL w sytuacji, gdy występuje konflikt interesów, o którym
mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie do 29 lutego 2012 r. oferty, tj.:
1. CV zawierające klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z
Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r Nr
101,poz.926 z póź. zmianami)”
2. Propozycja wynagrodzenia za przeprowadzenie szkolenia (z uwzględnieniem przygotowania
ww. materiałów) w postaci stawki za godzinę pracy trenerskiej (60 min).
Oferty należy dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego na adres:
Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa
lub e –mailem na adres e-mail kozuchowska@vizja.pl lub zwolak@vizja.pl do 29 lutego 2012 r.
Kryteria oceny ofert:
Zamawiający dokona oceny i porównania ofert pod względem cenowym, biorąc pod uwagę, aby cena
oferty nie przekroczyła wartości zamówienia określonej w budżecie Projektu.
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryterium:
Cena oferty - 70%
Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń – 15%
Wiedza merytoryczna – 15%
W cenie należy uwzględnić wartość usługi brutto.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:
- Katarzyna Zwolak - zwolak@vizja.pl
- Olga Kożuchowska – kozuchowska@vizja.pl
Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się z wybranymi trenerami/kami. Zamawiający
zastrzega sobie również prawo do negocjacji warunków po wyborze oferty oraz rezygnacji
z zamówienia bez podania przyczyny.
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