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Opole, dnia 26.08.2011 r.
OGŁOSZENIE
o naborze na stanowiskoo Instruktora Cisco do przeprowadzenia 34 godzin zajęć CCNA
przeprowadzanych w ramach szkolenia
pn.‘Kurs zawodowy na administratora sieci rozległych’ (Działanie 8.1.1 POKL)
I.

Do obowiązków Instruktora Cisco będzie naleŜało Przeprowadzenie 34 godzin konsultacji do
kursów CCNA, CCNA Security, CCNP.
CCNP

II. Termin realizacji zamówienia – 01.09.2011 – 15.09.2011 r.
III. Kryterium wyboru oferty:
oferty najniŜsza cena
IV. Warunki płatności - Przelewem w terminie 14 dni po otrzymaniu rachunku/faktury po
przeprowadzonym szkoleniu
V.

Wymagania dla Instruktora Cisco:
Cisco
a. Posiadaja aktywną rolę
rol (konto) instruktora w programie Cisco Networking Academy
Program (Cisco NetAcad).
b. Posiadaja uprawnienia do prowadzenia co najmniej następujących
nast
ących oficjalnych kursów w
ramach programu Cisco NetAcad: Cisco CCNA (CCNA 3.1 i CCNA Exploration), Cisco
CCNP (BSCI, BCMSN, ROUTE i SWITCH), CCNA Security, Network Security 1 i
Network
ork Security 2.
c. Posiadaja aktualne i waŜne
wa ne (valid) certyfikacje: Cisco CCNA, Cisco CCNP i Cisco CCAI.
d. Posiadaja aktualnąą wiedz
wiedzę i duŜe doświadczenie
wiadczenie w prowadzeniu autoryzowanych kursów
Cisco NetAcad z zakresu sieci komputerowych i w kaŜdym
ka dym z ostatnich 3 la
lat 2008,
2009,2010 przeprowadzili autoryzowane kursy Cisco CCNA lub CCNP w ramach
oficjalnej akademii Cisco NetAcad. Przeprowadzili w sumie przynajmniej 40 kursów w
ramach oficjalnej akademii Cisco NetAcad trwających
trwaj cych co najmniej 52 godzin kaŜdy.
ka
e. Uczestniczył
ył w autoryzowanych szkoleniach instruktorskich Cisco CCNA, BSCI, BCMSN,
NS1 i NS2 organizowanych przynajmniej przez akademię
akademi regionalną
regionaln Cisco NetAcad i
ukończyli
czyli te kursy z wynikiem (Weighted Percentage) przynajmniej 85%.
f. MoŜe prowadzićć zaj
zajęcia w dowolnym dniu tygodnia pomiędzy
dzy 7:00 a 22:00 w okresie
wskazanym w pkt. II, w Opolu.

VI. Wymagane dokumenty:
a. Oferta
b. Ksero dyplomu ukończenia
ukoń
studiów II stopnia, poświadczona
wiadczona „za zgodno
zgodność z oryginałem”
przez Wykonawcę.. Oryginał do wglądu.
wgl
c. Wydruk z systemu http://cisco.netacad.net/ z informacjami o koncie (zakładka My Profile) .
Konto w systemie do wglądu.
wgl
d. Wydruk z systemu http://cisco.netacad.net/ z informacją o pełnionej roli instruktora. Konto
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w systemie do wglądu.
wglą
e. Wydruk z systemu http://cisco.netacad.net/ z informacją, Ŝee instruktor moŜe
mo otwierać klasy
i prowadzić kursy:
a. Cisco CCNA 1-4
1 (CCNA 3.1 i CCNA Exploration)
b. Cisco CCNP (BSCI, BCMSN, ROUTE i SWITCH)
c. CCNA Security
d. Network Security 1
e. Network Security 2
f. Konto w systemie do wglądu.
wgl
g. Kopie certyfikacji CISCO. Oryginały do wglądu:
wgl du: Cisco CCNA, Cisco CCNP, Cisco CCAI
h. Kopia ostatniego egzaminu do którego podchodził wnioskujący,
cy, potwierdzaj
potwierdzającego waŜność
(validity) powyŜszych
Ŝszych certyfikacji. Oryginał do wglądu.
wgl
i. Wydruki z systemu http://cisco.netacad.net/ z informacją, Ŝee instruktor w kaŜdym
ka
z
ostatnich 3 lat (2008,2009,2010)
(2008,2009,2010) prowadził kursy CCNA lub CCNP.
j. Wydruki z systemu http://cisco.netacad.net/ z informacją, Ŝee instruktor przeprowadził w
sumie przynajmniej 40 kursów w ramach oficjalnej akademii Cisco NetAcad.
k. Zaświadczenie odd osoby pełniącej
pełni
funkcję Legal Main Contact akademii Cisco NetAcad, Ŝe
instruktor przeprowadził sumie przynajmniej 40 kursów w ramach oficjalnej akademii
Cisco NetAcad trwających
trwaj
co najmniej 52 godzin kaŜdy
dy oraz potwierdzającego,
potwierdzaj
Ŝe te kursy
zostały przeprowadzone
rowadzone naleŜycie.
nale
l. Kopia zaświadczeń
wiadczeń lub certyfikatów uko
ukończenia szkoleń instruktorskich Cisco: CCNA,
BSCI, BCMSN, NS1, NS2 organizowanych przynajmniej przez akademię
akademi regionalną Cisco
NetAcad. Oryginały do wglądu.
wgl
m. Wydruk z systemu http://cisco.netacad.net/ z informacją (np. Gradebook), Ŝe instruktor
ukończył
czył kursy instruktorskie z wynikiem (Weighted Percentage) przynajmniej 85%..
Konto w systemie do wglądu:
wgl
CCNA, BSCI, BCMSN, NS1, NS2.
n. Oświadczenie
wiadczenie instruktora, Ŝe moŜe prowadzić zajęcia
cia w dowolnym dniu tygodnia pomi
pomiędzy
7:00 a 22:00 w okresie wskazanym w pkt. II, w Opolu.
VII. Wymagane dokumenty naleŜy
nale złoŜyć do dnia 1.09.2011
.09.2011 r. do godz. 10:00 w formie: pisemnej
(osobiście,
cie, listownie) w Uniwersytecie Opolskim w Dziale. Zamówie
Zamówień Publicznych pok. nr 2,
Pl. Kopernika 11A. 45-040
45
Opole. Osoby spełniające
ce wymaganie zawarte w niniejszym
ogłoszeniu zostaną zaproszone na rozmo
rozmowę kwalifikacyjną,, której termin wyznaczono na dzień
dzie
01.09.2011
.2011 r. w godzinach od 11:00-15:00.
11:00
VIII. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
a) dr Zbigniew Lipiński
ński zlipinski@math.uni.opole.pl , tel. +48/515 603 540 – Kierownik

Lokalnej Akademii CISCO .
IX. Informacja w sprawie umowy:
umowy
Z wybranym przez Zamawiającego
Zamawiaj cego kandydatem zostanie zawarta umowa cywilno – prawna.
X. Otwarcie ofert - 1.09.2011 o godz. 11.00

