Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE KURSU
PROGRAMOWANIA
W RAMACH PROJEKTU „STAWIAJ NA PRAKTYKĘ, STARAJ SIĘ O STAŻ”
z dn. 09.08.2014 r.
Cel szkolenia:
nabycie umiejętności z zakresu programowania, w takich językach jak HTML, CSS, PHP,
MySQL, Javascript.
Po zakończeniu kursu uczestnik będzie gotowy do tworzenia aplikacji internetowych
przetwarzających wszelkiego rodzaju dane.
Ilość godzin szkolenia: łącznie 120 godzin dydaktycznych dla w/w języków programowania
Uczestnicy szkolenia: 2 nauczycieli.
Ogólne zagadnienia szkolenia:
Javascript – Kursant zdobędzie wiedzę na temat wszystkich istotnych aspektów tego języka,
opanuje kluczowe koncepcje związane z programowaniem obiektowym i będzie w stanie
rozpocząć tworzenie własnych programów.
HTML5 – Uczestnik kursu po jego ukończeniu będzie wiedział jak stworzyć wszystkie
komponenty typowej witryny i wykonać własną stronę internetową.
CSS3 – Kursant zdobędzie umiejętności, które pozwolą swobodnie definiować style i
dodawać ciekawe efekty wizualne na stronach internetowych.
MySQL – Uczestnik kursu nauczy się tworzenia aplikacji internetowych przetwarzających
wszelkiego rodzaju dane oraz nauczy się tworzyć zapytania w języku SQL.
PHP - Kursant dowie się jak pisać skrypty PHP, które pobierają oraz odczytują zawartość
bazy.
Termin szkoleń:
- w okresie od października do końca czerwca 2015 r. w godzinach popołudniowych
lub w trybie weekendowym.
Miejsce szkolenia:
- usytuowane w centrum lub w sali komputerowej Zespołu Szkół nr 42 w Ursusie
wyposażonej w komputery, tablice multimedialną oraz projektor.
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Oferta powinna zawierać:
•

łączny koszt przeszkolenia dwóch uczestników z uwzględnieniem wszystkich kosztów

•

program szkolenia

•

opis kwalifikacji zawodowych lub CV trenera z opisanym doświadczeniem w wyżej
wymienionej tematyce szkolenia,

•

wykaz zorganizowanych przez firmę szkoleń o zbliżonej tematyce realizowanych w
ciągu dwóch ostatnich lat.

Wymagana kadra:
•

trener szkoleń z zakresu programowania z udokumentowanym wykształceniem i
doświadczeniem zawodowym min. 2 lata.

Inne niezbędne wymagania, które Wykonawca jest zobowiązany zapewnić:
- program i dziennik szkoleń podczas prowadzonych zajęć oraz listy obecności oznakowane
zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- jeżeli kurs będzie odbywał się w siedzibie wykonawcy: zapewnienie odpowiednio
wyposażonej w sprzęt multimedialny i komputerowy sali szkoleniowej ( w układzie jeden
uczestnik na jeden komputer),
- jeżeli kurs będzie odbywał się w siedzibie szkoły: przygotowanie szkolnego sprzętu
komputerowego na potrzeby kursu (odpowiednie oprogramowanie),
- catering: kawa, herbata, woda, sok, ciastka.
- materiał szkoleniowy zgodny z programem szkoleniowym, notes i długopis dla każdego
uczestnika oraz jeden egzemplarz materiału szkoleniowego dla Zamawiającego,
- ubezpieczenie uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas
trwania szkolenia,
- wydanie zaświadczeń lub certyfikatu ukończenia szkolenia (kserokopia zaświadczeń
potwierdzona za zgodność z oryginałem dla Zamawiającego),
- podpisane własnoręcznie przez uczestników imienne listy potwierdzające odbiór cateringu,
certyfikatów oraz materiałów szkoleniowych.
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Kryterium wyboru oferty:
- kwalifikacje, umiejętności oraz doświadczenia trenera w wyżej wymienionej tematyce
szkolenia minimum 2 lata,
- doświadczenie firmy w organizacji i prowadzeniu tego typu szkoleń w przeciągu min. 2 lat,
- lokalizacja miejsca szkolenia,
- koszt szkolenia.
Oferty należy złożyć w kancelarii Urzędu dzielnicy Ursus m. st. Warszawy ul. Plac Czerwca
1976 r. nr 1 , 02-495 Warszawa lub przesłać na adres e-mail: bderewonko@um.warszawa.pl
w terminie do dnia 15.09.2014 r.
Wszelkich informacji dotyczących zapytania udziela Zespół Funduszy Europejskich
Dzielnicy Ursus – osoba do kontaktu: Beata Derewońko nr . tel. 22 478 60 27
Zapytanie ofertowe nie jest dokumentem wiążącym.
„Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zobowiązania
do zawarcia umowy w rozumieniu przepisów ustawy PZP”
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