
                                                                                
 

Projekt nr POKL.02.01.01-00-378/10 „Doskonalenie kompetencji pracowników ARCUS S.A. przez szkolenia i doradztwo”  

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

                                                                

 

ZAPROSZENIE DO KONKURSU OFERT 
NA PLATFORMĘ  DLA HR 

  
 
Arcus SA zaprasza do składania ofert na aplikację wspierającą administrację szkoleniami i doradztwem, prowadzoną w 
celu realizacji projektu szkoleniowego dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 
 
I. Nazwa i adres zamawiającego:  
Arcus SA, ul. Miła 2, 00-180 Warszawa. 
Do kontaktu upoważniona jest : 
Kamila Krakowiak, HR Manager – Tel.: (22) 53 60 833, kom.: 691 263 588, k.krakowiak@arcus.pl 
 
II. Przedmiot zamówienia:  
Platforma dla HR do monitoringu i ewaluacji działań szkoleniowo-rozwojowych. 
 
III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
Aplikacja ma stanowić narzędzie wspierające administrację szkoleniami i doradztwem, umożliwiając:  

a) dostęp do wszystkich danych pracowników istotnych dla realizacji projektu, w tym między innymi: czas 
zaangażowania w projekt, odbyte i planowane szkolenia, haromonogramy indywidualne i grupowe 

b) dostęp do dokumentów szkoleniowych i ich archiwizacja 
c) możliwość powiązania i wykorzystania szkoleń z systemem ocen rozwojowych na platformie do planowania 

ścieżki kariery pracownika zgodnej z celami firmy 
d) zaawansowane badanie efektywności szkoleń oparte na pre- i post-testach, badaniach behawioralnych wraz z 

dostępem do ocen ewaluacyjnych uczestników szkoleń. 
e) dostęp do szkolenia na platformie przed firmę szkoleniową – samodzielne dodawanie materiałów, ewaluacja, 

kontakt trenera z uczestnikami szkolenia 
f) analizy i raporty ze realizowanych szkoleń on-line. 

 
IV. Dopuszczalność składania ofert cząstkowych:  
Nie. 
 
V. Termin wykonania zamówienia: 
Wdrożenie platformy  - 01.04.2011 

 
VI. Miejsce składania ofert:  
Siedziba zamawiającego:  
Arcus SA, ul. Miła 2, 00-180 Warszawa (recepcja główna)  
lub pocztą elektroniczną na adres: k.krakowiak@arcus.pl 
 
VII. Termin składania ofert:  
06.02.2011 do godz. 24:00

 

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert złożonych pocztą tradycyjną decydujące 
znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do zamawiającego. 
 
 VIII. Kryteria wyboru dostawcy: 

1. Cena - 40 %  
Prosimy o podanie ceny, z rozbiciem na koszty związane z: 
a) opłatą eksploatacyjną 
b) abonamentem z tytułu dostępu do aplikacji na okres 18 miesięcy  

2. Poziom zgodności aplikacji ze specyfikacją – 30% 
3. Doświadczenie firmy we wdrażaniu i utrzymywaniu aplikacji (referencje – min 2) - 20 % 
4. Doświadczenie firmy w prowadzeniu projektów szkoleniowych – 10 % 
         

 
 
 

 


