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Zapytanie ofertowe 4/08.2021 

 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) poszukuje realizatorów usługi szkolenia, mającej 
przygotować pracowników FOB do pracy przed kamerą i wykorzystywania promptera. 
 
W organizacji rozwijamy content video. Prowadzimy regularne nagrania i transmisje online. 
Chcemy przygotować cały zespół do takich aktywności i pracy przed kamerami. Dodatkowo 
wiedza ta będzie potrzebna do przygotowania materiałów video do e-learningów. 
 
Obecnie nie posiadamy własnego promptera, będzie on zakupiony w trakcie trwania projektu, z 
którego finansowane jest niniejsze szkolenie. Przebieg szkolenia i zapoznanie się ze sprzętem 
może mieć wpływ na jego wybór. 
 
Do rejestracji obrazu używamy telefonów komórkowych, DSLR, camcorderów i kamer 
internetowych (Logitech C920). 
 
Specyfikacja przedmiotu oferty 
 
Realizacja 2-dniowego szkolenia z pracy przed kamerą i używania promptera, zarówno jako osoba 
przygotowująca i kontrolująca tekst, jak i osoba czytająca. 
 
Niezbędne elementy szkolenia: 

 Przygotowanie miejsca i osoby do nagrania 

 Rodzaje kadrowania i wykorzystanie ujęć w montażu 

 Praca z prompterem 

 Przygotowanie nagrywanych osób do pracy z prompterem 

 Wywiad z 2 ujęciami kręcony 1 kamerą 
 
Grupa docelowa:  

 Pracownicy FOB, maksymalnie 10 osób 

 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 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 dni robocze, w okresie od 1.09.2021 do 30.11.2021.  Terminy 
do ustalenia między oferentem a FOB. 
 
W przypadku zaostrzenia sytuacji epidemicznej możliwa realizacja części szkolenia w trybie 
online. 
 
Przesyłanie ofert 
 
Oferty proszę przesyłać mailem na adres biuro@fob.org.pl do dnia 6.09.2021. 


