
Lublin 27.05.2019 

 

Zapytanie ofertowe nr 1/V/2019/Sprawni  

Rozeznanie rynku- kurs/szkolenie zawodowe 

 

Szanowni Państwo! 

W związku z realizacją projektu „Sprawni w Pracy” współfinasowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Centrum Edukacji i Wsparcia 
Res-Gest składa zapytanie ofertowe dla 1 uczestnika, na kurs/szkolenie zawodowe Blue Prism 
Foundation. 

Wymagane jest, aby szkolenia zawodowe opierały się na programach bazujących na 
uznawanych certyfikatach, profilach zawodowych lub modułowych programach i prowadzić 
mają do uzyskania uznawanych umiejętności i kompetencji oraz do uzyskania uprawnień do 
wykonywania zawodów unormowanych w rozporządzeniach właściwego ministra. Każde/-y 
szkolenie/kurs planowane w ramach projektu zakończy się oceną uzyskanej wiedzy, 
umiejętności lub kompetencji, a jej wyniki będą potwierdzane zaświadczeniem o ukończeniu 
kursu/ szkolenia zawodowego. 
 
Wymagania: 

 
1. Rodzaj kursu/szkolenia: 

Blue Prism Foundation 
2. Miejsce realizacji: Lublin 
3. Okres realizacji: czerwiec 2019 
4. Liczba godzin kursu: 40 godzin 1h=60 minut 
5. Płatność do 30 dni po zakończeniu kursu 
6. Ramowy program: 

• Wprowadzenie do technologii Blue Prism  
•  Przegląd metodyki Blue Prism  
• Ocena procesów pod kątem robotyzacji Blue Prism (jak wybrać procesy do robotyzacji)  
• Przegląd ról i odpowiedzialności w projektach Blue Prism 
•  Proces budowy i konfiguracji procesów Blue Prism  
• Ćwiczenie konsolidacyjne:  

▬ Przebieg procesu i etapy Blue Prism  
▬ Tworzenie obiektów i modelowanie aplikacji  
▬ Konfigurowanie kolejek pracy i monitorowanie  
▬ Obsługa wyjątków i poprawne wykorzystanie etapów i bloków  
▬ Poprawne zastosowanie rodzajów danych, sesji, środowisk i zmiennych  
▬ Zarządzanie zasobami i sesjami w Control Room  
▬ Funkcje kalkulacyjne w Blue Prism  



▬ Najlepsze praktyki Blue Prism i dodatkowe techniki automatyzacyjne  
▬ Wprowadzenie do wzorców procesów Blue Prism  
 

 
7. Rodzaj dokumentu wydanego na koniec kursu: certyfikat Neoops 
8. Posiadanie wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowej (RIS) 
9. Informowanie Uczestników o współfinansowaniu szkolenia lub kursu ze środków 

Unii Europejskiej w ramach projektu 
10. Niezwłoczne przekazywanie w formie telefonicznej lub e-mail informacji, kiedy 

uczestnik opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości 
 
 

 

Dokumenty jakie należy dostarczyć po zakończonym kursie:  

 - lista obecności/historia logowań – liczba godzin  

 - kserokopia certyfikatu  

Wykonujący zlecenie jest zobowiązany do wypełnienia dokumentacji sprawozdawczej z 
przeprowadzonego wsparcia wg dostarczonych wzorów. 

W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o odesłanie załączonego formularza oferty w 
terminie do 04.06.2019. na adres: res-gest@wp.pl  

 

          Zatwierdzono: 

 

          Edward Pukło  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULARZ ROZEZNANIA RYNKU- KURSY SZKOLENIA ZAWODOWE 

                                                          Rozeznanie 
dotyczące przeprowadzenia szkolenia /kursu 

zawodowego dla niepełnosprawnego Uczestnika Projektu 
Sprawni w Pracy  

 

 

Dane Oferenta: 
 

Imię i nazwisko/nazwa 
Oferenta: 

  

Województwo:   

Kod pocztowy:   

Miejscowość:   

Ulica:   

Nr domu, nr lokalu:  

NIP:   

REGON:   

e-mail do kontaktu:   

Telefon do kontaktu:   
Imię i nazwisko osoby 
uprawnionej do kontaktu z 
Zamawiającym: 

 

 

Oferujemy realizację zamówienia za cenę brutto przedstawioną w poniższej tabeli: 
 

 
Przedmiot rozeznania Cena brutto 

Szkolenie/ kurs zawodowy: Blue Prism Foundation 
Ilość godzin: 40 godzin 
Ilość osób: 1 
Miejscowość: Lublin 

 

 

 

 

   Data, podpis i pieczęć: ................................................................... 

         

 



 

Program szkolenia/ kursu zawodowego realizowanego w 
ramach projektu Sprawni w Pracy 

 
 

 
Proszę o uzupełnienie poniższej tabeli: 

 
 

Tematyka i program szkolenia, w 
tym wymiar godzinowy szkoleń 

 

Rodzaj kwalifikacji, które zostaną 
nabyte w wyniku uczestnictwa w 
szkoleniu 

 

 
 
 
 
 

Data, podpis i pieczęć: ................................................................... 

 


