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Rzeszów 03.04.2012 r.  

 

W związku z realizacją przez Politechnikę Rzeszowską projektu  „Zostao 
Dobrym Inżynierem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
zapraszam do złożenia oferty na przeprowadzenie zajęd dydaktycznych 
w formie wykładu o tematyce: „Bezpieczeostwo sieciowe wg. Juniper 
Networks. Systemy firewall dla sieci i środowisk wirtualnych” dla studentów 
pierwszego roku kierunku informatyka.  

W projekcie przewidziano realizację 3 godzin lekcyjnych (45 minut) dla 
grupy ok. 80 osób.  Zajęcia w całości należy zrealizowad w dniu 11.05.2012 r. od 
godz. 10:15. 

Uprzejmie proszę o przesłanie pisemnej oferty (podanie ceny za 
1 godzinę zajęd) w terminie do 30.04.2012 r. mailem: strzalka@prz.edu.pl (np. 
w formie pdf) albo faxem na numer (17) 854-20-88.  

W razie pytao proszę się  kontaktowad z Panem Dominikiem Strzałką  
tel. 601 086661 lub (17) 865-11-04, email: strzalka@prz.edu.pl. 

 Odpowiedź na niniejsze zaproszenie można złożyd na załączonym 
formularzu. 

 Uwaga: zajęcia wykładowe powinna przeprowadzid osoba posiadająca 
min. 3-letnie doświadczenie zawodowe. 

Z poważaniem 
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................................... 
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W związku ze skierowanym przez Politechnikę Rzeszowską zaproszeniem 
na przeprowadzenie zajęd dydaktycznych w formie wykładu o tematyce 
„Bezpieczeostwo sieciowe wg. Juniper Networks. Systemy firewall dla sieci i 
środowisk wirtualnych” dla studentów pierwszego roku kierunku informatyka 
zakładającym realizację 3 godzin lekcyjnych (45 minut) dla grupy ok. 80 osób w 
dniu 11.05.2012 r. od godz. 10:15. wyrażam chęd przeprowadzenia w/w zajęd.  

 

Proponowana stawka za godz. zajęd wynosi ......... 

 

 

Z poważaniem 

 

 


