Warszawa, 01.05.2019

Oferta
Nasze szkolenia kierujemy do pracowników administracji publicznej wszystkich szczebli,
przedstawicieli służb ratunkowych i służby zdrowia, wojska, osób związanych z planowaniem
przestrzennym a także specjalistów zajmujących się prowadzeniem ewidencji urządzeń melioracji
wodnych. Z naszych usług korzystają również firmy komercyjne, wykorzystujące na co dzień systemy
informacji geograficznej.
Ceny przedstawione w ofercie stanowią maksymalne wartości stawek i mogą podlegać
negocjacji. Przy większych projektach istnieje możliwość zastosowania znaczącego opustu.
SZKOLENIA
Nazwa usługi

Opis

Podstawowe szkolenie IIP
Podstawowe szkolenie IIP
Podstawowe szkolenie IIP
Analizy przestrzenne w module SDI
Analizy przestrzenne w module SDI
Szkolenie z GeoMedia - podstawy
Szkolenie z GeoMedia zaawansowane
Szkolenie z GeoMedia
(podstawy+zaawansowane)
Szkolenie specjalistyczne

Szkolenie standardowe IIP - 1 osoba/1 dzień
Szkolenie standardowe IIP - 1 osoba/2 dni
Szkolenie standardowe IIP - 1 osoba/3 dni
Szkolenie standardowe 1 osoba/3 dni
Szkolenie dedykowane 1 osoba/3 dni
Szkolenie standardowe - 1 osoba/3 dni
Szkolenie standardowe - 1 osoba/2 dni

1 600 PLN
2 400 PLN
3 200 PLN
2 800 PLN
3 800 PLN
2 400 PLN
2 600 PLN

Szkolenie standardowe - 1 osoba/5 dni

4 600 PLN

Szkolenie dedykowane

Cena netto

do negocjacji

Szkolenia prowadzimy w siedzibie Instytutu w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 87. W celu
zachowania właściwego efektu dydaktycznego zajęcia prowadzone są w grupie maksymalnie
7 osobowej. Minimalna liczność grupy to 3 osoby. Szkolenia prowadzone są w formie warsztatów.
Każdy z uczestników szkolenia korzysta z jednego komputera. Sprzęt oraz oprogramowanie wymagane
do szkolenia zapewnia Instytut. Istnieje również możliwość pracy na własnych komputerach
uczestników. Jednak w takim przypadku konieczne jest zainstalowanie i sprawdzenie zainstalowanych
komponentów przez pracowników Instytutu. Na życzenie oferujemy szkolenia w siedzibie klienta.
W cenie szkolenia zapewniony jest lunch oraz stały dostęp do kawy/herbaty i przekąsek.
W przypadku szkolenia 2 i 3 dniowego zapewniony jest również nocleg w hotelu Ibis Warszawa
Centrum (900 metrów od siedziby Instytutu).
KURSY
Instytut prowadzi systematyczne kursy w siedzibie zamawiającego, pod nazwą „Zwiększenie
kompetencji i wiedzy pracowników urzędu w zakresie wykorzystania systemów informacji
przestrzennej do efektywnej realizacji zadań urzędu”. Kursy są bardziej efektywną metodą uzyskiwania
wiedzy przez uczestników w stosunku do możliwości przekazania wiedzy kilkudniowych szkoleniach.
Program kursu jest ściśle dostosowany do potrzeb klienta. Program kursu obejmuje zagadnienia
z którymi na co dzień zmagają się kursanci. Kursy prowadzone są z wykorzystaniem autorskiej metody
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opartej o doświadczenia kursów prowadzonych na University of Wisconsin–Madison wykorzystujących
podejście Scaffolded and Spiralled lab1 tj. budowania kompetencji kursantów i uzyskiwania z czasem
samodzielności w realizacji zadań oraz wielokrotnego powtarzania wybranych treści i czynności w celu
ich utrwalenia. Standardowy kurs obejmuje serię 16 bądź 24 sześciogodzinnych spotkań w siedzibie
Klienta, przy maksymalnej liczności grupy 8 osób. Kurs prowadzany jest w formie warsztatów z dużym
naciskiem na pracę własną uczestników. Ważnym elementem kursów jest wykonywanie
obligatoryjnych zadań własnych pomiędzy spotkaniami. Cały kurs trwa ok. 4 miesiące w przypadku 16
spotkań (1 spotkanie w tygodniu) lub ok. 3 miesiące (2 spotkania w tygodniu) w przypadku 24 spotkań.
Nazwa kursu

Cena netto za
spotkanie

Opis

Zwiększenie kompetencji i
wiedzy pracowników urzędu
w zakresie wykorzystania
systemów informacji
przestrzennej do efektywnej
realizacji zadań urzędu

Interdyscyplinarne szkolenie z
zakresu wykorzystania
zasobów krajowej
infrastruktury informacji
przestrzennej w celu realizacji
zadań własnych urzędu

2 600 PLN

Cena kursu obejmuje przygotowanie materiałów na szkolenie, wypożyczenie komputerów,
dojazd do siedziby klienta a także przeprowadzenie szkoleń przez doświadczonych trenerów.
WSPARCIE TECHNICZNE
Bieżące wsparcie naszych Klientów jest ważna gałęzią naszej działalności. Wspieramy naszych
klientów we wszystkich aktywnościach związanych z oprogramowaniem Hexagon Geospatial oraz
danymi krajowej infrastruktury informacji przestrzennej.
Nazwa usługi
Usługa wsparcia
technicznego
Usługa wsparcia
technicznego
Usługa wsparcia
technicznego

1

Opis
Wsparcie techniczne i prace
serwisowe
(do 8h)
Wsparcie techniczne
(do 24h)
Wsparcie techniczne
(do 96h)

j.m.

Cena netto

dzień

2 000 PLN

kwartał

6 000 PLN

rok

24 000 PLN

Carl M. Sack and Robert E. Roth - Design and evaluation of an Open Web Platform cartography lab curriculum
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ANALIZA BIZNESOWA
Wspieramy naszych klientów we wszystkich aktywnościach związanych budową systemów
informatycznych wykorzystujących dane przestrzenne. Podstawą efektywnej aktywności w tym
zakresie jest głęboka znajomość przedmiotu i skoncentrowanie działań na elementach istotnych.
Analiza biznesowa pozwalana identyfikację realnych potrzeb Klienta i pozwala precyzyjnie
zaplanować kolejne etapy budowy systemu.
Nazwa usługi
Opis
Usługa wsparcia analityka Wsparcie analityczne dotyczące
biznesowego
budowy systemów
informatycznych

j.m.

Cena netto

dzień

2 600 PLN

SmartCity
Analiza i ocena wskaźników Smart City w metodyce zgodnej z PN-ISO 37120:2015-03
Zrównoważony rozwój społeczny – Wskaźniki usług miejskich i jakości życia.
Nazwa usługi
Certyfikacja PN-ISO
37120:2015-03

Przegląd certyfikacyjny
PN-ISO 37120:2015-03
Certyfikacja ISO
30146:2019

Przegląd certyfikacyjny
ISO 30146:2019

Opis
Analiza i ocena wskaźników Smart
City w metodyce zgodnej z PN-ISO
37120:2015-03 Zrównoważony
rozwój społeczny – Wskaźniki
usług miejskich i jakości życia.
Rokroczna weryfikacja
wskaźników – aktualizacja
certyfikatu
Analiza i ocena wskaźników Smart
City w metodyce zgodnej z normą
ISO 30146:2019 Information
technology — Smart city ICT
indicators.
Rokroczna weryfikacja
wskaźników – aktualizacja
certyfikatu

j.m.

Cena netto

szt.

10 000 PLN

szt.

5 000 PLN

szt.

10 000 PLN

szt.

5 000 PLN
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PRACE PROGRAMISTYCZNE
Cennik obejmuje standardowe stawki naszych usług stosowane przy średnich projektach (o budżecie
poniżej progu bagatelności – do 30 000 euro).
Nazwa roli
Junior Developer
(JD)
Middle Developer
(MD)
Senior Developer
(SD)
Database
Evangelist
(DE)
Business Analyst
(BA)
System Analyst
(SA)
GIS Evangelist
(GE)
Project Manager
(PM)
Opłata serwisowa

Skrócony opis funkcji
Prace programistyczne o małej złożoności
Prace programistyczne o średniej złożoności
Skomplikowane prace programistyczne
Prace programistyczne, strojenie, konfiguracja
baz danych Oracle, SQL Server, Postgres\Postgis,
MySQL, Firebird
Zrozumienie potrzeb klienta i opisanie ich w
postaci wymagań
Przygotowanie architektury systemu, wizja
systemu jako całości, krytyczne kwestie
techniczne
Ekspert w zakresie przetwarzania danych GIS
(wektor i GRID)
Zarządzanie projektem
Zryczałtowany koszt uruchomienia platformy
GitHub lub GitLab oraz systemu do serwisowania
błędów Mantis

j.m.

Cena netto

godzina

60 PLN

godzina

120 PLN

godzina

200 PLN

godzina

200 PLN

godzina

325 PLN

godzina

200 PLN

godzina

150 PLN

godzina

150 PLN

szt.

0.01 PLN

Instytut Infrastruktury Informacji Przestrzennej ● Bartłomiej Bielawski
ul. Grzybowska 87 ● 00-844 Warszawa ● NIP: 564 11 22 596 ● tel. 606 33 55 08 ● e-mail: biuro@iiip.com.pl

