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Zapytanie ofertowe 2/08.2021
Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) poszukuje realizatorów usługi szkolenia, mającej
przygotować pracowników FOB do efektywnego projektowania, tworzenia i realizacji podcastów.
W FOB realizujemy własne podcasty (https://odpowiedzialnybiznes.pl/podcast/). Zależy nam na
przygotowaniu większej liczby naszych pracowników do realizacji podcastów oraz
podpowiedzenia nam jak robić lepsze podcasty.
W naszej pracy korzystamy z: rejestratora Zoom H1, mikrofonu krawatowego, rejestratorów na
telefonach z systemem Android. Dysponujemy mikserem audio Behringer Xenyx 802 USB.
Korzystamy z oprogramowania DAW Ableton Live Lite. Do nagrywania rozmówców
wykorzystujemy platformy Teams i ClickMeeting.
Specyfikacja przedmiotu oferty
Realizacja 4-dniowego szkolenia.
Niezbędne elementy szkolenia:
 Praca z mikrofonem i sprzętem rejestrującym
 Oprogramowanie do rejestracji głosu i nagrywanie rozmówców online
 Warsztat dziennikarski - przygotowanie i realizacja wywiadów i reportaży
 Podstawy montażu
 Możliwość indywidualnych konsultacji
Grupa docelowa:
 Pracownicy FOB, maksymalnie 12 osób
 Część z pracowników ma doświadczenie w pracy ze sprzętem audio/video
 Większość pracowników przeszła szkolenia w zakresie pracy przed kamerą i
autoprezentacji
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
 Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka/skaner)
 Rzutnik
 Dostęp do zaplecza socjalnego
Usługa powinna być wykonana przy zachowaniu dbałości o środowisko.
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Kryteria pozwalające na obiektywne porównanie ofert




Cena
Doświadczenie firmy/organizacji/trenera w realizacji podobnych szkoleń
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 4-dniowe, do realizacji w dni robocze, możliwe do realizacji w 2 częściach, w okresie od
1.09.2021 do 30.11.2021. Terminy 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.

