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Zapytanie ofertowe 1/08.2021 

 
 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) poszukuje realizatorów usługi szkolenia, mającej 
przygotować pracowników FOB do efektywnego projektowania, tworzenia i przenoszenia szkoleń 
dostępnych dotychczas stacjonarnie na platformę e-learningową. 
 
Dysponujemy własną platformą LearnPress działającą w oparciu o CMS WordPress. Dotychczas 
własnymi siłami przygotowaliśmy 2 szkolenia e-learningowe. Przykładowe lekcje: 
http://kursy.csr.pl/kursy/abc-csr/lekcja/abc-1-1-czym-jest-csr/ 
http://kursy.csr.pl/kursy/wprowadzenie-do-wolontariatu-pracowniczego/lekcja/wolontariat-
wedlug-miedzynarodowej-organizacji-pracy-ilo/ 
 
Zespół FOB ma w większości przygotowanie i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń 
stacjonarnych. Realizujemy także webinaria w platformie ClickMeeting. 
 
Dysponujemy własnym małym studiem - kamery, urządzenia do przechwytywania obrazu, mikser 
audio, mikrofony, rejestrator audio, oświetlenie. W montażu dźwięku korzystamy z DAW Ableton 
Live Lite, w montażu wideo z bezpłatnych wersji DaVinci Resolve i LightWorks (LWKS). 
 
Specyfikacja przedmiotu oferty 
 
Realizacja 2-dniowego szkolenia (2x8h) w zakresie tworzenia szkoleń e-learningowych. 
 
Niezbędne elementy szkolenia: 

 Zagadnienia związane z korzystaniem osób dorosłych z e-learningu - szanse, zagrożenia, 
znane trudności i sposoby ich przezwyciężania 

 Tworzenie scenariuszy e-learningowych 

 Formy materiałów i produkcja e-learningu 

 Trendy w e-learningu 
 
Grupa docelowa: 

 Pracownicy FOB, maksymalnie 12 osób 

 Część z pracowników ma doświadczenie trenerskie 

 2 osoby z doświadczeniem w realizacji webinariów, filmów, transmisji live 
 
Miejsce realizacji szkolenia: 

 Biuro FOB lub sala szkoleniowa wskazana przez FOB na terenie Warszawy 

 Catering trakcie szkolenia, wodę, zaplecze socjalne zapewnia FOB 
 
Dostępny sprzęt i zasoby: 

 Dostęp do internetu i komputery 

http://kursy.csr.pl/kursy/abc-csr/lekcja/abc-1-1-czym-jest-csr/
http://kursy.csr.pl/kursy/wprowadzenie-do-wolontariatu-pracowniczego/lekcja/wolontariat-wedlug-miedzynarodowej-organizacji-pracy-ilo/
http://kursy.csr.pl/kursy/wprowadzenie-do-wolontariatu-pracowniczego/lekcja/wolontariat-wedlug-miedzynarodowej-organizacji-pracy-ilo/


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Forum Odpowiedzialnego Biznesu 
ul. Szpitalna 5/20, 00-031 Warszawa 
tel. +48 22 627 18 71 
biuro@fob.org.pl, www.odpowiedzialnybiznes.pl 

 #CSRwPL 

 
  

 

 Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka/skaner) 

 Rzutnik 

 Dostęp do zaplecza socjalnego 
 
Usługa powinna być wykonana przy zachowaniu dbałości o środowisko. 
 
Kryteria pozwalające na obiektywne porównanie ofert 
 

 Cena 

 Doświadczenie firmy/organizacji w realizacji podobnych szkoleń 

 Doświadczenie członków zespołu 

 Proponowany program szkolenia 
 
Dokumentacja, którą oferent musi dołączyć do oferty 
 

 Ogólny program szkolenia 

 Opis doświadczenia firmy/organizacji w realizacji podobnych szkoleń 

 Opis doświadczenia trenerów 

 Wartość całkowita usługi netto + stawka VAT 
 
Data realizacji 
 
Szkolenie 2-dniowe, do realizacji w 2 następujące po sobie dni robocze, w okresie od 1.09.2021 do 
30.11.2021. Termin do ustalenia między oferentem a FOB. 
 
W przypadku zaostrzenia sytuacji epidemicznej możliwa realizacja w trybie online. 
 
Przesyłanie ofert 
 
Oferty proszę przesyłać mailem na adres biuro@fob.org.pl do dnia 6.09.2021. 


