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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

z dnia 15.05.2012 r. 

 

 

 Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie – projekt 

„Przedsiębiorcza Uczelnia”, poszukuje do współpracy trenera, który przeprowadzi kurs  

„Zostań także inżynierem(60godzin dydaktycznych) lub poprowadzi część zajęć wchodzących 

w jego skład (minimum 9 godzin dydaktycznych) zgodnie z programem kursu stanowiącym 

załącznik nr 1 do przedmiotowego zapytania. 

kod CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe 

Kurs kierowany jest do osób pracujących lub poszukujących zatrudnienia w firmach,  

w których wymagane jest posługiwanie się współczesnymi technikami modelowania 

konstrukcji, analizą jakościową i ilościową procesów technologicznych. 

 

 

Termin składania ofert upływa 04.06.2012 r. o godzinie 12.00. 

Oferty należy wysyłać na adres e-mail: i.grenda@wsptwp.eu lub złożyć                                                

w postaci dokumentu na nośniku papierowym w siedzibie Wydziału Nauk Społeczno - 

Pedagogicznych w Katowicach, ul. Katowicka 27. 

 

Specyfikacja zamówienia 

 

Zamawiający 

 

Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, ul. Pandy 

13, 02-202 Warszawa  

 

 

Szczegółowy opis zamówienia 

 

Zamówienie obejmuje: 

Przeprowadzenie  zajęć dydaktycznych kursu z zakresu Zostań także inżynierem  według 

programu opracowanego przez Zamawiającego, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania, dla 30 uczestników – minimum 9 godzin dydaktycznych, maksimum 60 godzin 

dydaktycznych (pełen kurs).   

Czas realizacji kursu : III kwartał 2012r.  

Miejsce realizacji kursu: WNSP w Katowicach,  WSP TWP w Warszawie ul. Katowicka 27  
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Wymagania wobec kandydatów: 

 doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z obszaru kursu 

 wysoka wiedza merytoryczna poparta doświadczeniem zawodowym z zakresu 

tematyki kursu. 

 

Ponadto: 

 doskonałe zdolności interpersonalne w zakresie przekazywania wiedzy, 

 otwartość w kontaktach z ludźmi. 

 

Aplikacja powinna zawierać : 

 CV dokumentujące wymagane doświadczenie zawodowe i szkoleniowe wraz z 

zapisem „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 

w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z 

ustawą z 29.08.97 r. O ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133, poz. 833 z 

późn. zm.)”, 

 stawkę za godzinę dydaktyczną zajęć nie wyższą niż 180zł brutto w przypadku 

osób zatrudnionych na WSP TWP przedmiotowa stawka zawiera również składkę 

ZUS pracodawcy (stawka zawiera koszt przygotowania merytorycznego 

materiałów dydaktycznych dla słuchaczy);  

 terminy realizacji kursu  z uwzględnieniem, iż kurs realizowany będzie max 3 razy 

w tygodniu w dni robocze w godzinach popołudniowych – ewentualne koszty 

dojazdów i zakwaterowania ponosi trener realizujący kurs  

 propozycję sposobu realizacji zajęć (warsztat, zajęcia z wykorzystaniem pracowni 

komputerowej, wykład etc.); 

 zakres tematyczny kursu ( możliwość złożenia oferty na wybrane przedmioty 

wskazane  w programie kursu); 

 opis realizacji przedmiotu/przedmiotów. 
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Załącznik nr 1. Program kursu Zostań także inżynierem  

 

Cel: 

Celem kursu jest podwyższenie poziomu kompetencji słuchaczy do podejmowania dalszej  

aktywności edukacyjnej i zawodowej oraz jakości kształcenia zawodowego, a także 

podniesienie pewności siebie i samoakceptacji, przygotowanie do aktywnego poszukiwanie 

zatrudnienia.  

W programie wprowadzenie do zagadnień projektowania, kształcenie umiejętności 

posługiwania się środkami informatycznymi, korzystanie z oprogramowania, zastosowanie 

matematyki wyższej w zagadnieniach technicznych, zapoznanie z technikami, analizą i 

projektowaniem systemów.  

Program: 

1.Elementy logiki  

2.Elementy matematyki wyższej  

3.Zastosowanie oprogramowania w symulacji układów cyfrowych  

4.Elementy programowania komputerów 

5.Narzędzia wspomagające pracę zespołów projektowych   

6.Techniki wytwarzania oprogramowania 

7.Analiza i projektowanie systemów (CAD/CAM, AutoCAD) 

 

 


