Az IOSZIA Informatikai Oktatás Szolgáltató és Informatikai Alkalmazási Kft. akkreditált felnőttképzési intézmény pályázatot hirdet
GCL – Global Commerce Licence - Globális Kereskedelmi Jogosítvány
és
MOS - Microsoft Office Specialist
Oktató- és vizsgaközpontok létrehozására

Előzmények
IOSZIA Informatikai Oktatás Szolgáltató és Informatika Alkalmazási Kft. két, Magyarországon eddig még
nem létező, nemzetközileg elismert, tanúsítási programot vezet be:
•
GCL – Global Commerce Licence - Globális Kereskedelmi Jogosítvány
MOS - Microsoft Office Specialist
•
A bevezetés egyik legfontosabb eleme a minőségi oktató- és vizsgaközpont hálózat kialakítása.
A képzőközponttá válást MOS esetében a Certiport TC. partnerség alapján, GCL esetében
a Nemzeti Licenc tulajdonosa az IOSZIA Kft. koordinálja.

A pályázat célja
Jelen pályázattal az IOSZIA Informatikai Oktatás Szolgáltató és Informatikai Alkalmazási
Kft. lehetőséget kíván biztosítani más felnőttképzési intézmények számára, hogy bekapcsolódhassanak a képző- és vizsgaközpont hálózat kialakításának folyamatába.

A pályázat nyertesei mentesülnek az első éves üzemeltetési díj megfizetése alól!
Ezen felül a képzésbe való bekapcsolódás további üzleti lehetőségeket, előnyökkel jár.

Az esetlegesen felmerülő gazdasági kérdéseikkel kapcsolatosan forduljanak hozzánk bizalommal, a
megjelölt kapcsolattartási pontokon keresztül.

A pályázat kiírója:
Megnevezése:

IOSZIA Informatikai Oktatás Szolgáltató és Informatika Alkalmazási Kft.

Címe:

3200 Gyöngyös, Kisfaludy u. 6.

Képviselője:

Fülöp Henrik intézményvezető

Telefon:

37 / 301 649, 312 724, 312 719

Telefax:

37 / 301 649

E-mail:

kepzes@ioszia.hu

A képzőközpont jogi, technikai és személyi követelményei
Jogi feltételek:
Az oktató- és vizsgaközponttá válás alapfeltétele a pályázati anyaghoz kötelezően csatolandó dokumentumok hiánytalan megléte.
A csatlakozás további feltétele az IOSZIA Informatikai Oktatás Szolgáltató és Informatikai Alkalmazási Kft.-vel kötendő szerződés aláírása, valamint a felnőttképzési nyilvántartásba vételt bizonyító és intézmény akkreditációs tanúsítvány.
Az oktató- és vizsgaközpont minősítése a szerződés aláírásától számított 1 évig, azt követően évenkénti megújítással visszavonásig érvényes. A megújítás módja az éves üzemeltetési díj befizetése, illetve a szerződési feltételek mindenkori betartása.
Technikai feltételek:
GCL / MOS vizsgaközpont bármilyen felnőttoktatási intézmény lehet, amely legalább:
•
•

10 db, internet hozzáféréssel rendelkező számítógéppel és az oktatáshoz szükséges jogtiszta
szoftverekkel rendelkezik,
A jogszabályoknak megfelelő, az előírások szerint felszerelt oktató- és vizsgahelyiségek, ahol az
on-line vizsgázás feltételei biztosíthatók,

GCL / MOS esetében az on-line vizsga lebonyolításához hivatalos adatbázis adminisztrátort és hivatalos vizsgáztatót kell alkalmazni, vagy igénybe venni.(a két pozíciót betöltheti ugyanaz a személy, csak más hozzáférési jelszóval).
GCL vizsgaközpont csak az IOSZIA Kft. –mint a nemzeti licenc tulajdonosa. által jóváhagyott intézmény lehet. A pályázat nyertesei jogosultak:
•
•

GCL vizsgára való felkészítő tanfolyamokat szervezni,
GCL vizsgáztatásokat lebonyolítani

A GCL vizsgaközpont a vizsgára való felkészítő tanfolyamokat illetve a vizsgáztatást más
helyszíneken is lebonyolíthatja (pl. ügyfélnél) amennyiben az megfelel a GCL vizsgaközpontra vonatkozó követelményeknek.
A vizsgaközpontnak a GCL / MOS vizsga minden moduljának követelményeit kielégítő,
legális hardver és szoftver eszközökkel, internet kapcsolattal kell rendelkeznie.
A kulturált vizsgáztatást biztosításának környezeti és infrastrukturális feltételei:
•
•
•
•

vizsgáztatásra alkalmas, megfelelő klímájú, kulturált helyiség(ek),
a vizsgateremben falióra,
a vizsgahelységek közelében mosdó,
külső zavaró körülményektől (zaj) való elszigetelhetőség.

Személyi feltételek:
•
•
•
•

Állandó munkatárs, ügyfélszolgálat és a szerződéses kapcsolattartásért felelős személy,
Pénzügyek intézésére alkalmas személy,
GCL esetében modulonként legalább egy fő szakmai vezető (vizsgáért felelős),
MOS esetében legalább 1 fő szakmai vezető (vizsgáért felelős).

A szakmai vezetővel szemben támasztott követelmények:
Egyetemi vagy főiskolai diplomával, nem szakirányú diploma esetén releváns felsőfokú
végzettséggel és legalább 3 év szakirányú oktatói gyakorlattal, illetve szakirányú végzettség hiányában egyetemi vagy főiskolai diplomával és legalább 5 év igazolt szakirányú

oktatói gyakorlattal rendelkező szakmai vezető szükséges, aki az intézménnyel főállású
vagy szerződéses óraadói jogviszonyban áll.

A pályázat feltételei, beadandó dokumentumok
A pályázat beadásához a következő dokumentumokat kell kötelezően csatolni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A felnőttképzési nyilvántartásba vételt igazoló dokumentum és az intézmény akkreditációs tanúsítvány másolata.
Alapító okirat, vagy bejegyzési dokumentum,
Tulajdoni lap vagy bérleti szerződés a vizsgaközpont helyiségeiről,
Internet szolgáltatói szerződés,
Meglévő szoftver licencek és a hardver eszközök tulajdonjogát igazoló dokumentumok vagy bérleti és licenc szerződések.
Legalább két fő vizsgabiztos (terem felügyelő) és legalább 1 fő szakmai vezető (vizsgáért felelős)
önéletrajzai, valamint diploma- és/vagy egyéb releváns bizonyítvány-másolatai,
A pályázó intézmény bemutatása,
Oktatási referenciák megadása a jelenlegi vizsgahely igazolások, tanúsítványok másolataival,
GCL / MOS képzőközpont – pályázati űrlap (ld. melléklet),
Nyilatkozat, hogy a kizáró pénzügyi, gazdasági okok nem állnak fenn (ld. melléklet),
Aláírási címpéldány másolata.

A pályázatok bírálati szempontja:
•
•
•
•

Kulturált vizsgakörnyezet,
Megfelelő humán erőforrások,
Informatikai infrastruktúra,
Oktatási referenciák

Kizáró okok:
A pályázatban nem vehet részt, aki végelszámolás alatt áll vagy folyamatban van ellene
csőd- vagy felszámolási eljárás, illetve fennállnak a nyilatkozatban feltüntetett egyéb
kizáró okok.
Megkövetelt igazolási mód:
A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy a fenti kizáró okok nem állnak fenn (ld. a mellékletet).

A pályázati határidő:
2012.07.16.

Az ajánlatok benyújtásának módja:
Az ajánlatokat elektronikus formában e-mailen és postai úton kérjük benyújtani

A pályázat eredményhirdetésének tervezett időpontja:
2012.07.30.

Az ajánlatok benyújtásának formai követelményei
A pályázatokat 1 eredeti példányban, lefűzve, tartalomjegyzékkel, folyamatos oldalszámozással, oldalanként cégszerű aláírással ellátva, postai úton kell benyújtani a jelen pá-

lyázati felhívásban megadott címre. Az eredeti példány mellé 1 példányban, elektronikus
adathordozón (CD vagy DVD) is mellékelni kell a teljes pályázati anyagot, pdf formátumban.
A feladási határidő 2012.07.16. 24:00 óra. A késedelmesen beadott ajánlatokat az ajánlatkérő felbontás nélkül visszaküldi.
A fentieken túl kérjük, hogy a pályázatokat – a gyorsabb feldolgozás és elbírálás miatt 2012.07.16.-ig e-mailben is küldjék meg számunkra!
Az űrlapot és a nyilatkozatot számítógéppel, illetve tollal (olvasható módon) pontosan
kell kitölteni. Az ajánlatban nem lehet áthúzás, átírás, vagy betoldás, illetve csak abban
az esetben, ha erre az ajánlattevő által felfedezett hibák kijavítása miatt van szükség és
amennyiben az ilyen javításokat, az ajánlatot aláíró személy(ek) kézjegyükkel és javítás
dátumával ellátja/ellátják.

