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ZAPYTANIE O CENĘ PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA  

KURSU KOMPUTEROWEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO  

W RAMACH PROJEKTU „CZAS NA KOMPETENCJE” 

 

 

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw realizuje projekt „Czas na kompetencje” w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.6.2. Projekt jest adresowany 
do dorosłych osób z niepełnosprawnością planujących podniesienie swojej wiedzy i umiejętności. 
Projekt jest realizowany w okresie 1.7.2014 – 30.6.2015 roku. 
 
Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zapewnienia w 

wybranych miastach województwa mazowieckiego kadry szkoleniowej (kurs komputerowy oraz język 

angielski) i/ lub zapewnienia wynajmu sali szkoleniowej ze sprzętem. 

 

Kursy odbywają się sukcesywnie, zależnie od rekrutacji od września 2014 roku do czerwca 2015 roku. 

 

1. Ogłoszenie dotyczy następujących kursów: 

 Kurs języka angielskiego (240 godzin lekcyjnych, poziom A1, A2, B1, przygotowujące do egzaminu 

TOEIC) dla 6 grup 12-osobowych. 

 Kurs komputerowy (90 godzin lekcyjnych, przygotowujące do egzaminu ECDL START) dla 4 grup 12-

osobowych. 

2. Ogłoszenie dotyczy następujących miejsc, w których odbywają się kursy: 

 Radom 

 Jedlnia – Letnisko koło Radomia 

 Przysucha 

 Szydłowiec 

 Pułtusk 

 Maków Mazowiecki 

3. Ogłoszenie dotyczy zapewnienia wybranych spośród poniższych możliwości (możliwe jest złożenie 

oferty na wszystkie lub na wybrane części): 

 Zapewnienie kadry szkoleniowej 

Wymagana jest kadra posiadająca doświadczenie w prowadzeniu  szkolenia, na które składane jest 

oferta (min. dwuletnie) oraz doświadczenie pracy z osobami z niepełnosprawnością. 

Oczekiwane jest otrzymanie CV oraz minimum jednej rekomendacji. 

Oferta powinna uwzględniać przeprowadzenie kursu oraz weryfikację poziomu uczestniczek/ 

uczestników (test sprawdzający). 

 Zapewnienie sali szkoleniowej 

Sala musi być wyposażona w materiały niezbędne do prowadzenia kursu (flipchart, flamastry, ekran 

projekcyjny, rzutnik multimedialny, nagłośnienie). 

Sala musi być wyposażona w meble (krzesła, stoły) dające się swobodnie przestawiać, według 

potrzeb uczestniczek/ uczestników.  

Budynek, w którym odbywa się kurs, a w szczególności wejście do budynku, sala szkoleniowa oraz 
toaleta dostosowana jest do osób poruszających się na wózkach. 
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Przerwy kawowe powinny być serwowane w pomieszczeniu szybko i łatwo dostępnym dla 

uczestników (np. wydzielony obszar sali szkoleniowej lub zorganizowany bufet poza salą).  

Kurs odbywa się w miastach: Radom, Pułtusk, Szydłowiec, Przysucha , Maków Mazowiecki, w 

niedalekiej odległości od stacji PKP i PKS.  

Wymagany jest w budynku dostęp do Internetu (dotyczy kursów  komputerowych). 

 Zapewnienie poczęstunku 

Poczęstunek zawiera: kawę, herbatę, cukier, śmietankę/mleko, cytrynę, wodę mineralną 

niegazowaną i gazowaną, ciasteczka deserowe. 

 Zapewnienie sprzętu komputerowego (dotyczy kursów  komputerowych). 

Na każdą uczestniczkę/ uczestnika kursu przypada jeden komputer. W części zajęć uczestnicy/ 

uczestniczki korzystają z drukarki i skanera, zależnie od potrzeb edukacyjnych. 

 

Zapytania można kierować drogą mailową na adres: m.sokolowska@irp-fundacja.pl lub telefonicznie 22/ 622 

27 02. 

Oferty zawierające propozycję ceny wraz z opisem (nazwa kursu, miejsce kursu, opcja zawierająca kadrę 

szkoleniową i/lub salę szkoleniową, sprzęt oraz poczęstunek) i załącznikami można przesłać e-mailem na 

adres: m.sokolowska@irp-fundacja.pl  w terminie do dnia 12.09.2014 r. 
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