Warszawa. 14 stycznia 2009r.

ZAPYTANIE OFERTOWE;
„Szkolenia dla pracowników działu produkcji”

W ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 2.1.1

I.

Zakres merytoryczny

Przedmiotem zapytania są szkolenia zamknięte dla pracowników działu produkcji firmy z sektora
FMCG. Adresatami szkoleń są menedżerowie, inżynierowie produkcji, mistrzowie, liderzy, operatorzy
oraz wszystkie osoby odpowiedzialne za doskonalenie procesów produkcyjnych i stanowisk pracy.

Program szkoleń powinien objąć następujące zagadnienia;

1. dwudniową symulację , podczas której uczestnicy wytworzą produkt, w symulowanym
systemie wytwarzania i czasie kilku intensywnych cykli będą mieli możliwość zobaczenia i
zmierzenia skutków jego wdrożenia
2. 5 S – omówienie technik służących ustanowieniu i utrzymaniu wysokiej jakości stanowisk
pracy
3. Totalne Produktywne Utrzymanie Ruchu –TPM- omówienie zestawu technik pozwalających
na utrzymanie w ruchu parku maszynowego.
4. Skracanie czasów przezbrojeń- SMED- omówienie zagadnień mających na celu redukcję
czasów przezbrojeń maszyn i urządzeń
5. KAIZEN – przygotowanie uczestników do wzięcia odpowiedzialności za system ciągłego
doskonalenia Kazein
6. Mapowanie Strumienia Wartości – VSM – poznanie przez uczestników istoty analizy
procesu wytwarzania.

II. Zakres organizacyjny
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1. Szkoleniami objętych zostanie;
a)

Symulacja - 33 os. ( 1 grupa szkoleniowa)

b)

5S – 60 os. ( 4 grupy szkoleniowe)

c)

TPM – 70 os. ( 5 grup szkoleniowych)

d)

SMED – 41 os ( 3 grupy szkoleniowe)

e)

KAIZEN – 60 os. (4 grupy szkoleniowe)

f)

VSM – 30 os. ( 2 grupy szkoleniowe)

2. Szkolenia będą się obywały w;
- lutym 2009r. ( 5S, SMED),
- marcu 2009r.( VSM, symulacja)
- listopadzie 2009r ( KAIZEN - 2 grupy)
- grudniu 2009r ( KAIZEN – 2 grupy, TPM – 2 grupy)
- styczniu 2010 r. ( TPM- 3 grupy).

3

Szkolenia będą się odbywały na terenie województwa wielkopolskiego

4

Opracowany materiał merytoryczny musi zostać zaakceptowany przez klienta

5

Oferent przedstawi profile trenerów prowadzących szkolenia

6

Oferent zapewni każdemu uczestnikowi szkolenia komplet materiałów szkoleniowych

III.

Ocena ofert

Na potrzeby dokonania oceny handlowej ofert ustalono następujące kryteria oceny;
0,50 wagi – zakres merytoryczny szkolenia
0,50 wagi – cena usługi

Termin składania ofert – 19 stycznia 2009r. na adres House od Skills S.A. ul. Flisa 4, 02-247
Warszawa lub e-mail; Paulina.Karlinska@weknowhow.pl
Do oferty proszę dołączyć kopię KRS lub wyciąg z Ewidencji Działalności Gospodarczej

Z poważaniem,

Paulina Karlińska
Koordynator Projektów
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