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ZAŁĄCZNIK NR 1 do Ogłoszenia 

OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 
 
 

 

Ogólne wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia dla wszystkich części: 

1. Wykonawca zapewni wszelkie pomoce dydaktyczne niezbędne do sprawnej realizacji szkolenia w tym: 
materiały szkoleniowe (książki lub wydruki, lub forma elektroniczna), sala konferencyjna/ szkoleniowa, 
rzutnik, w przypadku gdy to będzie konieczne - komputery dla uczestników - wyposażone w niezbędne 
oprogramowanie, ekran do prezentacji multimedialnych, flipchart itp. Koszty opracowania, powielenia  
i transportu materiałów szkoleniowych na miejsce szkolenia ponosi Wykonawca. Uczestnicy szkolenia 
zobowiązują się do wykorzystywania materiałów szkoleniowych zgodnie z istotnymi postanowieniami 
umowy (załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu). 

2. Miejsce szkolenia: miejsce znajdujące się w granicach administracyjnych m. st. Warszawy. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) prowadzenia imiennych list obecności uczestników szkolenia w czasie trwania każdego dnia 
szkolenia, listy zostaną przekazane Zamawiającemu wraz z protokołem odbioru po zakończeniu 
szkolenia; 

b) wydania uczestnikom zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia  
i uzyskanie kwalifikacji, zgodnie z wymogami oświatowymi, obowiązującymi dla tego rodzaju 
szkolenia oraz przekazania kopii Zamawiającemu w formie skanu na adres e-mail wskazany  
w umowie do kontaktu; 

c) zapewnienia usługi cateringowej dla uczestników szkolenia (przerwy kawowe zawierające co 
najmniej kawę/herbatę/sok/wodę, dodatki: mleko/śmietanka, cukier, cytrynę, ciastka bankietowe 
oraz obiad każdego dnia szkolenia dla każdego z uczestników składający się z 2 dań ciepłych tj. zupa 
i II danie). 

4. Harmonogram szkoleń zostanie ustalony z Wykonawcą w terminie do 14 dni od zawarcia umowy.  
Z uwagi na to, że wszystkie szkolenia mają charakter otwarty Wykonawca zobowiązany jest do 
przedstawienia propozycji co najmniej 2 terminów szkoleń.  

5. Materiały szkoleniowe zostaną przekazane i udostępnione każdemu uczestnikowi na własność w języku 
polskim lub angielskim w formie elektronicznej lub papierowej, najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia. 

Wszystkie szkolenia powinny zostać przeprowadzone do 11.12.2020 r. 
 
 
 

 
 
 

A.1. JavaScript - architektura aplikacji webowych - zaawansowane 
programowanie 

 
 

Czas trwania 24 godziny zegarowe (tj. 3 dni robocze z rzędu: od poniedziałku do piątku, 8h 
zegarowych na dzień, w tym 7h zegarowych zajęć dydaktycznych, 1h zegarowa 
dziennie łącznie przerwy: 2*15 min. przerwy kawowe, 1*przerwa obiadowa 30 
minut) 

Język szkolenia Język polski 

Forma szkolenia Wykład + ćwiczenia praktyczne 

Typ szkolenia Szkolenie grupowe, otwarte: 

Część A 
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- maksymalna liczba uczestników ze strony Zamawiającego: 3 (trzy) osoby; 
 

Treści merytoryczne 
i cele szkolenia 
 
 

Celem szkolenia jest omówienie zaawansowanych koncepcji programistycznych w 
języku JavaScript, stosowanych przy tworzeniu aplikacji webowych (Single Page 
App). Powinny zostać omówione paradygmaty programowania obiektowego i 
funkcyjnego, przydatne w tworzeniu aplikacji wzorce projektowe, wzorce i biblioteki 
MV* tworzone w JavaScript, a także “best practices” i “pułapki” związane z 
programowaniem w JavaScript. Ponadto powinien zostać przedstawiony 
nowoczesny “warsztat” programisty JavaScript, z uwzględnieniem zaawansowanych 
narzędzi developerskich dostępnych w przeglądarkach, testowaniem poprawności 
kodu oraz narzędziami typu “build tool”. 

Dodatkowe 
wymagania związane 
z częścią 
merytoryczną 
szkolenia 

Zamawiający dopuszcza papierowe certyfikaty przygotowane przez Wykonawcę 
potwierdzające udział w szkoleniu przekazane uczestnikom oraz kopie przesłane  
do Zamawiającego po zakończonym szkoleniu. 

 

A.2. Java SE 8 Programming 

 

Czas trwania 40 godzin zegarowych (tj. 5 dni robocze z rzędu: od poniedziałku do piątku, 8h 
zegarowych na dzień, w tym 7h zegarowych zajęć dydaktycznych, 1h zegarowa 
dziennie łącznie przerwy: 2*15 min. przerwy kawowe, 1*przerwa obiadowa 30 
minut) 

Język szkolenia Język polski 

Forma szkolenia Wykład + ćwiczenia praktyczne 

Typ szkolenia Szkolenie grupowe, otwarte: 

- maksymalna liczba uczestników ze strony Zamawiającego: 2 osoby 

Treści merytoryczne 

i cele szkolenia 

 

 

Szkolenie z programowania w języku Java SE 8 powinno obejmować podstawowe 
funkcje językowe i interfejsy programowania aplikacji (API), których uczestnicy będą 
używać do projektowania aplikacji obiektowych za pomocą platformy Java Standard 
Edition 8 (Java SE 8). 

Uczestnicy nauczą się: 

   -Tworzyć aplikacje technologii Java za pomocą najnowszej technologii JDK 

   -Rozwiną swoje umiejętności obiektowe 

   -Zidentyfikować dobre praktyki w używaniu języka do tworzenia niezawodnych 
aplikacji Java 

   -Używać wyrażeń Lambda w aplikacjach Java 

   -Przechowywać dane i manipulować nimi przy użyciu kolekcji 

   -Manipulować plikami, katalogami i systemami plików 

   -Połączyć się z bazami danych, używając standardowych zapytań SQL za 
pośrednictwem JDBC 

   -Tworzyć wydajne aplikacje wielowątkowe 
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Dodatkowe 
wymagania związane 
z częścią 
merytoryczną 
szkolenia 

Zamawiający dopuszcza papierowe certyfikaty przygotowane przez Wykonawcę 
potwierdzające udział w szkoleniu przekazane uczestnikom oraz kopie przesłane  
do Zamawiającego po zakończonym szkoleniu. 

 

A.3. JavaScript Specialist 

 

Czas trwania 16 godzin zegarowych (tj. 2 dni robocze z rzędu: od poniedziałku do piątku, 8h 
zegarowych na dzień, w tym 7h zegarowych zajęć dydaktycznych, 1h zegarowa 
dziennie łącznie przerwy: 2*15 min. przerwy kawowe, 1*przerwa obiadowa 30 
minut) 

Język szkolenia Język polski 

Forma szkolenia Wykład + ćwiczenia praktyczne 

Typ szkolenia Szkolenie grupowe, otwarte: 

- maksymalna liczba uczestników ze strony Zamawiającego: 1 osoba; 

 

Treści merytoryczne 

i cele szkolenia 

 

 

Szkolenie JavaScript Specialist powinno koncentrować się na podstawowych 
pojęciach języka JavaScript jak i podnosić umiejętności z zakresu projektowania 
rozwiązań typu client-site, niezależnych od platformy, które znacznie zwiększają 
wartość i atrakcyjności witryny Web poprzez wprowadzenie do niej elementów 
interaktywnych. Uczestnicy dowiedzą się, jak korzystać z JavaScript do komunikacji z 
użytkownikami, zmienić Document Object Model (DOM), kontrolować przebieg 
programu, walidować formularze, animować obrazy, tworzyć ciasteczka (cookies), 
zmieniać kodowanie HTML w locie (on the fly) i jak komunikować się z bazami 
danych. 

Dodatkowe 
wymagania związane 
z częścią 
merytoryczną 
szkolenia 

Zamawiający dopuszcza papierowy certyfikat przygotowany przez Wykonawcę 
potwierdzający udział w szkoleniu przekazany uczestnikowi oraz kopię przesłaną  
do Zamawiającego po zakończonym szkoleniu. 

 

A.4. Java SE 8 Fundamentals 

Czas trwania 40 godzin zegarowych (tj. 5 dni roboczych z rzędu: od poniedziałku do piątku, 8h 
zegarowych na dzień, w tym 7h zegarowych zajęć dydaktycznych, 1h zegarowa 
dziennie łącznie przerwy: 2*15 min. przerwy kawowe, 1*przerwa obiadowa 30 
minut) 

Język szkolenia Język polski 

Forma szkolenia Wykład + ćwiczenia praktyczne 

Typ szkolenia Szkolenie grupowe, otwarte: 

- maksymalna liczba uczestników ze strony Zamawiającego: 1 osoba; 

 

Treści merytoryczne Szkolenie z podstaw języka Java SE 8 wprowadza w programowanie obiektowe przy 
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i cele szkolenia 

 

 

użyciu języka Java. Szkolenie będzie obejmowało praktyczne ćwiczenia, dzięki 
którym uczestnik zacznie budować podstawową wiedzę programowania w języku 
Java, co przełoży się na możliwość dalszego rozwoju.  

 

Dodatkowe 
wymagania związane 
z częścią 
merytoryczną 
szkolenia 

Zamawiający dopuszcza papierowy certyfikat przygotowany przez Wykonawcę 
potwierdzający udział w szkoleniu przekazany uczestnikowi oraz kopię przesłaną  
do Zamawiającego po zakończonym szkoleniu. 

 

A.5. DevOps Fundamentals 

Czas trwania 24 godziny zegarowe(tj. 3 dni robocze z rzędu: od poniedziałku do piątku, 8h 
zegarowych na dzień, w tym 7h zegarowych zajęć dydaktycznych, 1h zegarowa 
dziennie łącznie przerwy: 2*15 min. przerwy kawowe, 1*przerwa obiadowa 30 
minut) 

Język szkolenia Język polski 

Forma szkolenia Wykład + ćwiczenia praktyczne 

Typ szkolenia Szkolenie grupowe, otwarte: 

- maksymalna liczba uczestników ze strony Zamawiającego: 1 osoba; 

 

Treści merytoryczne 

i cele szkolenia 

 

 

3-dniowy kurs DevOps Podstawy powinien stanowić obszerne wprowadzenie do 
podstawowych zasad Agile DevOps obejmujących podstawową wiedzę i 
kompetencje zdefiniowane przez DevOps Agile Skills Association (DASA). Celem 
kursu jest zapewnienie podstawowej edukacji niezbędnej do zbudowania 
słownictwa DevOps oraz zrozumienia jego zasad i praktyk. Podczas kursu zostaną 
omówione kluczowe pojęcia i terminologia DevOps, prawdziwe studia przypadków, 
przykłady, będą wykorzystane interaktywne dyskusje grupowe oraz obszerne 
ćwiczenia w każdym module.  

 

Dodatkowe 
wymagania związane 
z częścią 
merytoryczną 
szkolenia 

Zamawiający dopuszcza papierowy certyfikat przygotowany przez Wykonawcę 
potwierdzający udział w szkoleniu przekazany uczestnikowi oraz kopię przesłaną  
do Zamawiającego po zakończonym szkoleniu. 

 

 

 
B.1. Introduction to Python for Programmers 

 

Czas trwania 24 godziny zegarowe (tj. 3 dni robocze z rzędu: od poniedziałku do piątku, 8h 
zegarowych na dzień, w tym 7h zegarowych zajęć dydaktycznych, 1h zegarowa 
dziennie łącznie przerwy: 2*15 min. przerwy kawowe, 1*przerwa obiadowa 30 
minut) 

Język szkolenia Język polski 

Część B 
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Forma szkolenia Wykład + ćwiczenia praktyczne 

Typ szkolenia Szkolenie grupowe, otwarte: 
- maksymalna liczba uczestników ze strony Zamawiającego: 1 osoba; 
 

Treści merytoryczne 
i cele szkolenia 
 
 

Wprowadzenie do kursu powinno opierać się na kompleksowym przykładzie, 
zawierającym wszystkie niezbędne części Pythona, następnie omówione części z 
przykładu powinny zostać szczegółowo wyjaśnione. Do każdej części należy wykonać 
ćwiczenia. Oprócz pisania kodu szkolenie ma zawierać również czytanie kodu 
napisanego przez innych (w tym przypadku przez trenera), co jest użyteczne, 
ponieważ czytanie obcego kodu jest zazwyczaj główną częścią programowania. 

Dodatkowe 
wymagania związane 
z częścią 
merytoryczną 
szkolenia 

Zamawiający dopuszcza papierowy certyfikat przygotowany przez Wykonawcę 
potwierdzający udział w szkoleniu przekazany uczestnikowi oraz kopię przesłaną  
do Zamawiającego po zakończonym szkoleniu. 

 

B.2. Advanced Django 
 

Czas trwania 24 godziny zegarowe (tj. 3 dni robocze z rzędu: od poniedziałku do piątku, 8h 
zegarowych na dzień, w tym 7h zegarowych zajęć dydaktycznych, 1h zegarowa 
dziennie łącznie przerwy: 2*15 min. przerwy kawowe, 1*przerwa obiadowa 30 
minut) 

Język szkolenia Język polski 

Forma szkolenia Wykład + ćwiczenia praktyczne 

Typ szkolenia Szkolenie grupowe, otwarte: 
- maksymalna liczba uczestników ze strony Zamawiającego: 1 osoba; 
 

Treści merytoryczne 
i cele szkolenia 
 
 

Kurs Advanced Django ma na celu pogłębienie wiedzy na temat frameworku Django 
w konkretnych obszarach i przypadkach. Uczestnicy dowiedzą się jak wzbogacić w 
istniejącej aplikacji o nowe funkcjonalności, takie jak serwis RSS, serwis internetowy. 
Dodatkowo uwaga zostanie skoncentrowana na procesie wdrożenia aplikacji w 
środowisko produkcyjne. 
Uczestnik szkolenia posiada znajomość podstaw Django.  
 

Dodatkowe 
wymagania związane 
z częścią 
merytoryczną 
szkolenia 

Zamawiający dopuszcza papierowy certyfikat przygotowany przez Wykonawcę 
potwierdzający udział w szkoleniu przekazany uczestnikowi oraz kopię przesłaną  
do Zamawiającego po zakończonym szkoleniu. 

 

 

 

 

C.1  Testy penetracyjne: atakowanie i ochrona systemów 
informatycznych 

 

Czas trwania 24 godziny zegarowe (tj. 3 kolejne dni robocze od poniedziałku do piątku, 8h 
zegarowych na dzień, w tym 7h zegarowych zajęć dydaktycznych, 1h zegarowa 

Część C 
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dziennie łącznie przerwy: 2*15 min. przerwy kawowe, 1*przerwa obiadowa 30 
minut) 

Język szkolenia Polski 

Forma szkolenia wykłady + ćwiczenia praktyczne  

Typ szkolenia 
Szkolenie grupowe, otwarte: 
- maksymalna liczba uczestników ze strony Zamawiającego: 1 osoba; 

Treści merytoryczne 

i cele szkolenia 

 

 

Celem szkolenia jest wprowadzenie do tematyki testów penetracyjnych. Uczestnik 
zapozna się z aktualnymi technikami oraz narzędziami używanymi podczas 
przeprowadzenia ataków na zdalne systemy. Tematyka powinna obejmować m.in. 
pasywne i aktywne zbieranie informacji, techniki identyfikacji usług oraz systemów 
bezpieczeństwa. Uczestnik pozna anatomię ataku oraz metody umożliwiające 
przejmowanie kontroli nad zdalnym systemem. Podczas szkolenia powinno zostać 
również przedstawione  oprogramowanie pozwalające na zautomatyzowane 
wyszukiwanie luk bezpieczeństwa, a także przeprowadzenie ataku. 

Dodatkowe 
wymagania związane 
z częścią 
merytoryczną 
szkolenia 

Po zakończeniu szkolenia Wykonawca wyda uczestnikowi imienne zaświadczenie 
lub inny dokument potwierdzający ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji. 
Zamawiający dopuszcza papierowy certyfikat przygotowany przez Wykonawcę 
potwierdzający udział w szkoleniu przekazany uczestnikowi oraz kopię przesłaną 
do Zamawiającego po zakończonym szkoleniu. 

  

 

C.2  WWW: atakowanie i ochrona webaplikacji 

 

Czas trwania 16 godzin zegarowych (tj. 2 kolejne dni robocze od poniedziałku do piątku, 8h 
zegarowych na dzień, w tym 7h zegarowych zajęć dydaktycznych, 1h zegarowa 
dziennie łącznie przerwy: 2*15 min. przerwy kawowe, 1*przerwa obiadowa 30 
minut) 

Język szkolenia Polski 

Forma szkolenia wykłady + ćwiczenia praktyczne  

Typ szkolenia Szkolenie grupowe, otwarte: 

- maksymalna liczba uczestników ze strony Zamawiającego: 1 osoba; 

Treści merytoryczne 

i cele szkolenia 

 

 

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy dotyczącej bezpiecznego tworzenia 
aplikacji internetowych. W trakcie szkolenia powinny zostać przedstawione 
zarówno współczesne techniki ataków na aplikacje i jak metody skutecznej przed 
nimi obrony, z największym naciskiem na tzw. aplikacje internetowe, czyli 
aplikacje, dla których interfejsem jest przeglądarka WWW. 

Po ukończeniu szkolenia, uczestnik powinien być znacznie bardziej świadomy 
zagrożeń, na jakie mogą być narażone tworzone przez niego aplikacje oraz 
powinien znać praktyki pisania bezpiecznego kodu. 

Dodatkowe 
wymagania związane 
z częścią 
merytoryczną 

Po zakończeniu szkolenia Wykonawca wyda uczestnikowi imienne zaświadczenie 
lub inny dokument potwierdzający ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji. 
Zamawiający dopuszcza papierowy certyfikat przygotowany przez Wykonawcę 
potwierdzający udział w szkoleniu przekazany uczestnikowi oraz kopię przesłaną 
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szkolenia do Zamawiającego po zakończonym szkoleniu. 

 

 

 

Część B 

 

D.1. ITIL Foundation with ITIL Foundation Certificate in IT Service 
Management 

Czas trwania 24 godziny zegarowe (tj. 3 kolejne dni robocze od poniedziałku do piątku, 8h 
zegarowych na dzień, w tym 7h zegarowych zajęć dydaktycznych, 1h zegarowa 
dziennie łącznie przerwy: 2*15 min. przerwy kawowe, 1*przerwa obiadowa 30 
minut) 

Język szkolenia Polski 

Forma szkolenia wykłady + ćwiczenia praktyczne  

Typ szkolenia Szkolenie grupowe, otwarte: 

- maksymalna liczba uczestników ze strony Zamawiającego: 2 osoby; 

 

Treści merytoryczne 

i cele szkolenia 

 

 

Celem szkolenia jest zapewnienie menedżerom IT, praktykom, personelowi 
pomocniczemu i pracownikom interfejs z funkcją systemów informatycznych z 
praktycznym zrozumieniem kluczowych pojęć, zasad, procesów i funkcji, które 
umożliwiają udane zarządzanie usługami IT. 

Podczas szkolenia powinny zostać omówione następujące zagadnienia: 

1. Zarządzanie usługami jako praktyka 

Podstawy, które pomagają zdefiniować pojęcie zarządzania usługami i usługami 
jako praktyką. 

2. Cykl życia usług ITIL 

Najlepsze praktyki,  wartość cyklu życia usług ITIL, sposób integracji procesów w 
całym cyklu życia, cele, zakres wartość biznesowa dla każdej fazy cyklu życia. 

3. Ogólne pojęcia i definicje 

Nauka języka ITIL poprzez zdefiniowanie niektórych kluczowych terminów i 
kluczowych pojęć zarządzania usługami. 

4. Najważniejsze zasady i modele 

Kluczowe zasady i modele zarządzania usługami zawarte w strategii usług, 
projektowaniu usług i ciągłym doskonaleniu usług, badane w celu zrównoważenia 
kosztów i jakości w celu zminimalizowania ryzyka dla organizacji. 

5. Procesy 

W jaki sposób procesy zarządzania usługami w ramach strategii usług, 
projektowania usług, przejścia usług, obsługi i ciągłego doskonalenia usług 

Część D 
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przyczyniają się do cyklu życia usług ITIL i poprawy wartości biznesowej? 

Wyjaśnienie celów, zakresu, podstawowych pojęć, działania i wyzwania dla 
czterech podstawowych procesów (zarządzanie poziomem usług, zarządzanie 
incydentami, zarządzanie problemami i zarządzanie zmianami) 

Określenie celów i kluczowych pojęć dla większości pozostałych procesów, w tym 
sposobu ich powiązania. 

6. Funkcje 

Wyjaśnienie roli, celów i struktury organizacyjnej funkcji biura obsługi. 
Definiowanie roli, celów i nakładania się innych kluczowych funkcji (zarządzanie 
techniczne, zarządzanie aplikacjami i zarządzanie operacjami IT). 

7. Role 

Obejmowanie głównych obowiązków niektórych kluczowych ról w zarządzaniu 
usługami (właściciel procesu, kierownik procesu, praktykujący proces, właściciel 
usługi) 

8. Technologia i architektura 

Wyjaśnienie, w jaki sposób automatyzacja usług pomaga w integracji procesów 
zarządzania usługami 

9. Kompetencje i szkolenia 

Przegląd kompetencji i umiejętności w zakresie zarządzania usługami, ram 
kompetencji i umiejętności oraz szkoleń. 

Dodatkowe 
wymagania związane 
z częścią 
merytoryczną 
szkolenia 

Po zakończeniu szkolenia Wykonawca wyda uczestnikom imienne zaświadczenia 
lub inny dokument potwierdzający ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji. 
Zamawiający dopuszcza papierowe certyfikaty przygotowane przez Wykonawcę 
potwierdzające udział w szkoleniu przekazane uczestnikom oraz kopie przesłane do 
Zamawiającego po zakończonym szkoleniu. 

W ramach usługi Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w terminie 2 dni 
roboczych od zakończenia szkolenia voucherów egzaminacyjnych, uprawniających 
uczestników z firmy Zamawiającego do jednokrotnego podejścia do egzaminu 
certyfikującego  Foundation Certificate in IT Service Management' – 
akredytowanego przez PeopleCert. Termin ważności vouchera: min. 90 dni od daty 
ukończenia szkolenia. 

  

 

D.2. PRINCE2® Agile Foundation  

Czas trwania 24 godziny zegarowe (tj. 3 kolejne dni robocze od poniedziałku do piątku, 8h 
zegarowych na dzień, w tym 7h zegarowych zajęć dydaktycznych, 1h zegarowa 
dziennie łącznie przerwy: 2*15 min. przerwy kawowe, 1*przerwa obiadowa 30 
minut) 

Język szkolenia Polski 

Forma szkolenia wykłady + ćwiczenia praktyczne  

Typ szkolenia Szkolenie grupowe, otwarte: 
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- maksymalna liczba uczestników ze strony Zamawiającego: 1 osoba; 

 

Treści merytoryczne 

i cele szkolenia 

 

 

Uczestnik powinien zrozumieć strukturę i kluczową terminologię metody.  
W szczególności uczestnik powinien zrozumieć: 

- kluczowe pojęcia związane z projektami i PRINCE2 

- kluczowe pojęcia związane z projektami i PRINCE2 Agile 

- w jaki sposób zasady, tematy, procesy i produkty PRINCE2 są dostosowane i / lub 
stosowane w zwinnym kontekście 

 Zapozna się ze zwinnymi sposobami pracy, kluczowymi terminami i technikami. 

Dodatkowe 
wymagania związane 
z częścią 
merytoryczną 
szkolenia 

Po zakończeniu szkolenia Wykonawca wyda uczestnikowi imienne zaświadczenie 
lub inny dokument potwierdzający ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji. 
Zamawiający dopuszcza papierowy certyfikat przygotowany przez Wykonawcę 
potwierdzający udział w szkoleniu przekazany uczestnikowi oraz kopię przesłaną 
do Zamawiającego po zakończonym szkoleniu. 

W ramach usługi Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w terminie 2 dni 
roboczych od zakończenia szkolenia vouchera egzaminacyjnego, uprawniającego 
uczestnika z firmy Zamawiającego do jednokrotnego podejścia do egzaminu 
certyfikującego  PRINCE2 Agile® Foundation – akredytowanego przez PeopleCert. 
Termin ważności vouchera: min. 90 dni od daty ukończenia szkolenia. 

 

 

 

 

 

E.1 Design Thinking  

Czas trwania 24 godziny zegarowe (tj. 3 kolejn3 dni robocze od poniedziałku do piątku, 8h 
zegarowych na dzień, w tym 7h zegarowych zajęć dydaktycznych, 1h zegarowa 
dziennie łącznie przerwy: 2*15 min. przerwy kawowe, 1*przerwa obiadowa 30 
minut) 

Język szkolenia Polski 

Forma szkolenia wykłady + ćwiczenia praktyczne  

Typ szkolenia Szkolenie grupowe, otwarte: 

- maksymalna liczba uczestników ze strony Zamawiającego: 2 osoby; 

 

Treści merytoryczne 

i cele szkolenia 

 

 

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności z zakresu:  
- Diagnozowania realnych potrzeb klientów oraz budowania person zakupowych 
(profili klientów); 
- określania słabych i mocnych stron oferowanych usług i procesów; 
- patrzenia na własny biznes z perspektywy klienta i wychodzenia poza utarte 
schematy działania; 
- szybkiego tworzenia, prototypowania oraz testowania rozwiązań z klientami. 

Część E 
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Na szkoleniu powinny zostać omówione następujące zagadnienia: 

- Wprowadzenie do Design Thinking; 

- Empatyzacja – jak poznać i zrozumieć perspektywę użytkownika (wykorzystanie 
narzędzi takich jak badania jakościowe, Service Safari, warsztaty z klientami); 

- Definiowanie problemu – jak uchwycić istotę tego, z czym zmagają się klienci; 

- Ścieżka klienta, persona użytkownika – jak je tworzyć i do czego wykorzystać;  

- Generowanie, selekcja i rozwój pomysłów – jak tworzyć rozwiązania? ;  

- Prototypowanie i testowanie – jak tworzyć namacalne prototypy 
nienamacalnych usług?; 

- Tworzenie prototypów dla wybranych rozwiązań oraz testowanie prototypów i 
analiza wniosków z testów; 

- Implementacja i facylitacja – jak wdrażać procesy Design Thinking oraz ich 
wyniki w organizacji; 

- Tworzenie Service Blueprint, mapy drogowej, specyfikacji wdrożeniowych. 

Dodatkowe wymagania 
związane z częścią 
merytoryczną szkolenia 

Po zakończeniu szkolenia Wykonawca wyda uczestnikom imienne zaświadczenia 
lub inny dokument potwierdzający ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji. 
Zamawiający dopuszcza papierowe certyfikaty przygotowane przez Wykonawcę 
potwierdzające udział w szkoleniu przekazane uczestnikom oraz kopie przesłane 
do Zamawiającego po zakończonym szkoleniu. 

 

 

F.1. MS-40410 JavaScript, HTML and CSS Web Development 

 

Czas trwania 16 godzin zegarowych (tj. 2 dni robocze z rzędu: od poniedziałku do piątku, 8h 
zegarowych na dzień, w tym 7h zegarowych zajęć dydaktycznych, 1h zegarowa 
dziennie łącznie przerwy: 2*15 min. przerwy kawowe, 1*przerwa obiadowa 30 
minut) 

Język szkolenia Język polski 

Forma szkolenia Wykład + ćwiczenia praktyczne 

Typ szkolenia Szkolenie grupowe, otwarte: 

- maksymalna liczba uczestników ze strony Zamawiającego: 3 osoby; 

 

Treści merytoryczne 

i cele szkolenia 

 

 

Szkolenie MS-40410 JavaScript, HTML and CSS Web Development powinno stanowić 
wprowadzenie do programowania aplikacji internetowych wykorzystujących 
technologie HTML, CSS oraz język JavaScript, przeznaczone dla osób pragnących 
zdobyć niezbędną wiedzę i doświadczenie w przygotowywaniu prostych rozwiązań 
internetowych bazujących na ww. technologiach.  

Szkolenie powinno pokazać jak wykorzystywać wsparcie ze strony środowiska 
programistycznego Visual Studio do przygotowania kompletnej aplikacji webowej. 

Szkolenie powinno przedstawiać podstawowe zadania programisty 
przygotowującego rozwiązanie zgodne z zaleceniami standardów, współdzielące 

Część F 

https://www.compendium.pl/szkolenie/6759/szkolenie-autoryzowane-microsoft-ms40410-javascript-html-and-css-web-development
https://www.compendium.pl/szkolenie/6759/szkolenie-autoryzowane-microsoft-ms40410-javascript-html-and-css-web-development
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definiowane zasoby oraz posiadające interaktywny interfejs użytkownika. 
Uczestnicy szkolenia w zadaniach laboratoryjnych powinni tworzyć strony HTML 
oraz składowe aplikacji bazującej na rozwiązaniu praktycznego zagadnienia. 

 

Dodatkowe 
wymagania związane 
z częścią 
merytoryczną 
szkolenia 

Zamawiający dopuszcza papierowe certyfikaty przygotowane przez Wykonawcę 
potwierdzające udział w szkoleniu przekazane uczestnikom oraz kopie przesłane  
do Zamawiającego po zakończonym szkoleniu. 

 

 


