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Pani Daria Kubiak

Dyrektor ds. Finansowania

InicjaĘw Strategicznych
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59

03-30l Warszawa

Referencje
Akademia Leona Koźmińskiego, z siedzl'bą

w

Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 59,

z fimą RoI
w okresie od Ż1 sierpnia 20'4 r. do 19 grudnia 2074 r., zrealizowała w partnerstwie
4 oraz z flrmą BizTech
Consulting Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul' Smulikowskiego
Rozwoju Zasobów
Konsulting SA' z siedzibą w Warszawie przy ul. Wolnośó 3A, na rzecz Centrum
dla pracowników
Ludzkich, II edycję stacjonarnych szkoleń z nowych technologii informatycznych

w

45+

ramach projektu systemowego ,oSzkolenia

zatrudnionych w insĘtucjach pomocy

i

z

nowych technologii pracowników

45+

integracji społecznej ze szczególnym uwzględnieniem

pracowników socj alnych''.
Zr ealizow anę s zko len ia obej

.

obszar

m

owaĘ następuj ącą tematykę

I _ Szkolenia z systemów biurowych

:

MS offlce (Word' Excel, Power Point)

obszar II - Szkolenia z systemów webowych
Obszar III - Szkolenia z systemów obiegu dokumentów

o

i

obszar IV - Szkolenia z narzędzi informaĘcznych
Do obowiązków Wykonawcy należaĘ: rekrutacja uczestników szkoleń, opracowanie
szkoleń'
przygotowanie materiałów szkoleniowych i biurowych, organizacja sekretariatu

zapewnienie wykwalifikowanych trenerów, zapewnienie

sal

szkoleniowych wyposazonych

w stanowiska komputerowe' wydanie certYfikatów uczestnikom szkoleń, zapewnienie cateringu,
cząstkowyclr i raportu
opracowanie koncepcji i przeprowadzenie ewaluacji, opracowanie raportów
końcowego, ubezpieczenie uczestników szkoleń'
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centrum Rozwoiu Zasobów Ludzkich

Państwowa jednostka budżetowa podległa Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej
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Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa
tel. O 22 237 OO 00, fax. O 22 237 00 99,
www.crzl.gov.pl
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W ramach zrealizowanego Zamówienia zostĄ zorganizowanie szkolenia w 12l grupach
szkoleniowych, maksylllalnie 12 osobowych, w ramach których przoszkolonych zostało 1 262
uczęstników

. KaŻda grupa szkolenio.ła przeszła cykl 7 dni szkoleniowych, w wymiarze 56 godzin

dydakĘcznych.
Zrealizowane szkolenia swoim obszarem obejmowĄ terytorium całej Polski.

Wartość zrealizowanego zamówienia wyniosła l 072 700'00 zł.
Cęlltrum Rozwoju Zasobórv Ludzkich potwierdza, iz ww. usługi zostaĘ wykonane w sposób
profesjonalny, rzetelny

i

prawidłowy,

z

zacholvaniem nałozonych na wykonawcę terminów oraz

obowiązków określonych w umowie (umowa nr U/1 111l1lŻ014 z dnia 27 sierpnia 2014 r.).

1(TORi\

TASTI:l'( \ i)

cls. I{clr)izl.1l

KAP|TAŁ LUDzKl

NARoDoWA STRATE6lA sPÓ]Nośc]

,

u N

'1c1.|ólr'

lA

E

u

BoPE Js

x

A

T.t---Ę-l
. l 't'"-

ruRopersml

FUNDUsZspoŁEczNY

I
|

