
                    

Katowice, dn. 13.10.2011

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach, działający w ramach 
sieci  koordynowanej  przez  Ministerstwo  Rozwoju  Regionalnego,  planuje 
przeprowadzenie 2 szkoleń dla pracowników Punktu. Poszukujemy trenerów do 
przeprowadzenia szkoleń:

AUTOPREZENTACJA I WYSTPIENIA PUBLICZNE W KONTEKTEKŚCIE 
PROWADZENIA SPOTKAŃ Z TEMATYKI FUNDUSZY EUROPEJSKICH

OBSŁUGA KLIENTA W KONTEKŚCIE INFORMOWANIA 
O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH

Celem szkoleń jest nabycie przez pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy 
Europejskich w Katowicach wiedzy i umiejętności z w zakresie:
- prowadzenia spotkań informacyjnych, warsztatów i szkoleń z tematyki Funduszy 
Europejskich; 
- obsługi klienta Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Katowicach.

Szkolenia  odbędą  się  w  ramach  projektu  "System  Informacji  o  Funduszach 
Europejskich na lata 2007 - 2013". Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich jest 
prowadzony  na  zalecenie  Ministerstwa  Rozwoju  Regionalnego  przez  Fundację 
Viribus Unitis.  Służy bezpłatną pomocą w informowaniu o możliwości otrzymania 
wsparcia finansowego z Funduszy Europejskich oraz kryteriach rozliczania dotacji. 
Więcej informacji znaleźć można na stronie www.pife.katowice.pl 
Projekt "System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007 - 2013" jest 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach  Programu  Operacyjnego  Pomoc  Techniczna  oraz  ze  środków  budżetu 
państwa.

Wymagania:
• Posiadanie przynajmniej 4-letniego doświadczenia trenerskiego w prowadzeniu 

szkoleń  
z tematyki umiejętności miękkich

• Wykształcenie wyższe (mile widziane ukończenie szkoły trenerów)
•  Dyspozycyjność.

Zakres obowiązków:
Prowadzenie szkolenia z zakresu autoprezentacji i wystąpień publicznych oraz/lub 
obsługi  klienta.  Oba szkolenia powinny być prowadzone w oparciu o zbadanie 
potrzeb szkoleniowych pracowników PIFE w Katowicach
Każde szkolenie powinno objąć 1 lub 2dni  (8 godzin szkoleniowych na dzień), 
powinno odbyć się do 31 grudnia 2011 w centrum Katowic

Projekt „System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007 - 2013” jest współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz ze środków budżetu  

państwa.

http://www.pife.katowice.pl/


                    

Rodzaj współpracy
Umowa cywilno-prawna dla trenera lub faktura na firmę.

Sposób Przygotowania oferty:
• Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie elektronicznej,
• Oferta powinna zawierać proponowaną stawkę brutto całe szkolenie,
• Oferta powinna zawierać program szkolenia,
• Oferta powinna zawierać CV trenera oraz potwierdzenie kwalifikacji  w danej 
dziedzinie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać na 
adres e-mail  biuro@pife.katowice.pl  do dnia 24 października 2011 roku.  W razie 
dodatkowych  pytań  prosimy  o  kontakt  mailowy  na  adres 
katarzyna.michalek@pife.katowcie.pl lub telefoniczny pod numerem (32) 209 16 
90. Osoba kontaktowa- Katarzyna Michałek-Jung

Kryteria wyboru oferty:
• kwalifikacje, umiejętności z zakresu tematyki szkolenia
• doświadczenie w prowadzeniu szkoleń
• wykształcenie wyższe (mile widziane ukończenie Szkoły Trenerów)
• cena brutto za szkolenie

Projekt „System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007 - 2013” jest współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz ze środków budżetu  

państwa.


