
 
 

Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Świdnicy wspólnie z JMM Mariusz Lewandowski realizuje 

na terenie powiatu świdnickiego projekt szkoleniowo doradczy współfinansowany ze środków UE.  

W ramach projektu organizowane będą dla uczestników szkolenia ECDL – moduły BASE (B1, B2). 

W związku z tym zwracamy się do Państwa o wycenę poszczególnych modułów szkolenia.  

 

I. Termin (wstępny/ruchomy) z rozpoczęciem od 24.10.2016 do 28.10.2016 

II. Liczba osób :  6 uczestników  

 

Proszę przedstawić wycenę która obejmuje : 

 

1. Organizację  i przeprowadzenie szkolenia ECDL moduły (B1,B2) z uwzględnieniem  :  

 

a) ZAKRESU TEMATYCZNEGO SZKOLEŃ ECDL Base (40 h)  

BASE B1- Podstawy pracy z komputerem (8 h) 

Podstawowe informacje z zakresu technologii ICT, komputerów oraz oprogramowania  

Efektywna praca z komputerem przy użyciu ikon oraz okien 

Tworzenie prostych dokumentów oraz ich kopiowanie 

 

BASE B2 - Podstawy pracy w sieci (32 h) 

Zasady przeglądania Internetu. 

Bezpieczeństwo pracy w sieci 

Używanie przeglądarki internetowej oraz konfiguracja jej ustawień 

Efektywne wyszukiwanie informacji 

Komunikacja online 

Obsługa poczty elektronicznej.  

 

 

b) sali wykładowej – proszę podać miejsce szkolenia 



c) materiałów szkoleniowych adekwatnych do typu zajęć  

d) wykładowców posiadających niezbędne kwalifikacje, umiejętności i uprawnienia do 

realizacji wyżej wymienionego zadania, udokumentowane doświadczenie zawodowe powyżej 

2 lat 

e) niezbędne warunki lokalowe do odbycia zajęć teoretycznych i praktycznych 

2. Egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny - jedno podejście do egzaminu dla każdego 

uczestnika. 

3. Wydanie certyfikatu / zaświadczeń potwierdzającego uczestnictwo w kursie i uzyskane 

kwalifikacje.  

4. Wydanie certyfikatu/świadectwa ECDL BASE ECDL BASE CERTIFICATE. 

Proszę o załączenie programów szkoleń oraz wskazanie wymiaru szkolenia przy czym jako 1 godzinę 

szkolenia/kursu należy rozumieć godzinę zegarową (60 minut). W szkoleniu możliwy jest udział osób 

z niepełnosprawnościami, warunki organizacji zajęć w przypadku udziału tych osób w szkoleniu będą 

każdorazowo doprecyzowane z wybranym oferentem.  

 

Zwracam się z prośbą o zgłaszanie ofert do 20.10.2016 r.  

 

Powyższe zapytanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 

kodeksu cywilnego ani zapytania ofertowego w rozumieniu art.69 ustawy Prawo zamówień 

publicznych.  

 


