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ZAPYTANIE OFERTOWE
Dolby Poland Sp. z o.o., stawiając sobie za cel ciągły rozwój wiedzy w zakresie technik
programowania, pragnie umożliwić pracownikom działów informatycznych użycie elementów
nowego standardu C++11/14 w ich codziennej pracy. W tym celu Dolby poszukuje możliwości
współpracy z kompetentnymi partnerami w zakresie przeprowadzenia szkolenia, które umożliwi
jego uczestnikom przyswojenie nowej wiedzy technicznej obejmującej następujące tematy:






Powody powstania nowego standardu C++
Nowe elementy języka C++ w standardzie 11/14
Przewaga użycia nowych elementów C++ 11/14 nad tradycyjnymi metodami
Popularne błędy i przykłady niewłaściwego użycia C++ 11/14
Praktyczna umiejętność zastosowania C++ 11/14

Szkolenie będące przedmiotem zapytania powinno skupić się na osiągnieciu następujących
celów:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Szkolenie powinno pozwolić programistom Dolby na użycie nowych elementów standardu
C++ 11/14 w ich codziennej pracy.
Szkolenie powinno pozwolić programistom Dolby na poznanie wad i zalet nowych elementów
standardu C++ 11/14.
Szkolenie powinno pozwolić programistom Dolby na zrozumienie i opanowanie nowych
elementów standardu C++ 11/14.
Szkolenie powinno zawierać ćwiczenia praktyczne wykonywane przez uczestników na
komputerach dostarczonych przez firmę Dolby.
Szkolenie powinno zostać przeprowadzone przez kompetentnego i doświadczonego trenera,
zarówno w zakresie zagadnień związanych z samym rozwojem oprogramowania jak i w
temacie przeprowadzanie szkoleń.
Szkolenie powinno się odbyć w pierwszym kwartale 2015 roku (preferowany jest marzec).
Szkolenie powinno trwać od 2 do 3 dni.
Szkolenie powinno zostać przeprowadzone w języku angielskim na poziomie ‘native
speaker’.
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Koszt szkolenia powinien pokrywać materiały dla wszystkich jego uczestników, przy czym
należy uwzględnić konieczność oznaczenia materiałów informacją o współfinansowaniu z
funduszu Unii Europejskiej zgodnie z przykładem dostarczonym przez Dolby.
10. Szkolenie powinno odbyć się w siedzibie firmy Dolby we Wrocławiu.
9.

Wybór najlepszej oferty będzie podlegał następującym kryteriom:
 Zawartość szkolenia (cele 1-4): 25%
 Doświadczenie i umiejętności trenera (cel 5): 25%
 Dostosowanie daty szkolenia (cel 6): 10%
 Dostosowanie do wymagań organizacyjnych (cele 7-10): 15%
 Cena: 25%
Dolby prosi o przedstawienie pisemnej oferty wraz z proponowanymi datami oraz wyceną
szkolenia dla grupy około 20 uczestników. Oferta powinna zawierać opis zawartości szkolenia
oraz wszelkie dodatkowe informacje pomocne przy wyborze biorąc pod uwagę kryteria
przedstawione powyżej.
Poziom spełnienia każdego z wymienionych kryteriów będzie oceniony w skali od 0 do 100.
Poszczególne wartości zostaną przemnożone przez odpowiadające im wagi i zsumowanie w celu
uzyskania wartości ogólnej oceny oferty. Oferta z najwyższą oceną zostanie uznana za
preferowaną.
Prosimy o składanie ofert do 31 grudnia 2014.

Z poważaniem,
Tomasz Stelmach

