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Propozycja  współpracy

Szanowni Państwo,

Miło mi, że wyrazili  Państwo  zainteresowanie naszą ofertą.
W  odpowiedzi  z  przyjemnością  przedstawiam  Państwu  propozycje  współpracy  z  wiarą,  że  przyniesie 
Państwu i  Państwa  Instytucji  jak największe korzyści. Korzystając z naszych usług otrzymają  Państwo 
bardzo dobrą, miłą  i  fachową obsługę. Jak również jakość.

Będziemy  zaszczyceni  jeśli  zdecydują  się  Państwo  na  współpracę  z  nami,  gdyż  chcieli  byśmy  
przyczynić się do rozwoju kwalifikacji Państwa personelu. 

Szkoleniowe Centrum Językowe Com Bridge
Nasze Centrum Językowe powstało w 1999 roku.  Lata doświadczeń na rynku kursów językowych  

oraz wykwalifikowana kadra lektorów spowodowały,  iż coraz więcej  firm uważa naszą firmę za  tę,  która  
potrafi sprawnie i szybko przeprowadzić kursy językowe dla ich personelu. Uczymy w branży reklamowej, 
edukacyjnej,  developerskiej,  chemicznej,  łącznościowej  –  gama obsługiwanych  firm jest  dosyć  szeroka.  
Z uwagi  na  odpowiedzi  i zadowolenie  naszych  klientów  jesteśmy  przekonani,  że  nasza  oferta  ma 
najkorzystniejszy  obecnie na rynku stosunek jakości usług do ich ceny, oferując jedną z najniższych na  
rynku cen przy jednoczesnym bardzo wysokim poziomie jakości wykonanych usług szkoleniowych.

Jesteśmy popularną w Warszawie szkołą językową, o dosyć rozpoznawalnej marce i logo. 

Prowadzimy także biuro tłumaczeń, świadcząc usługi tłumaczeń zwykłych i przysięgłych. Szczegółowe 
informacje znajdują się w naszym serwisie internetowym http://www.combridge.com.pl

Metodyka

Merytoryczna wiedza naszych lektorów przekazywana jest w sposób przejrzysty i aktywny, mając 
na uwadze zaspokojenie w najwyższym stopniu przestawionych przez Państwa potrzeb. 

Nasze  przewodnie  hasło  „stawiamy  na  komunikację”  stanowi  odzwierciedlenie  realizowanego 
w praktyce nacisku na porozumiewanie się w określonym języku. 

Zajęcia obejmują dużą ilość konwersacji, wypełnionej zagadnieniami gramatycznymi w zależności  
od  Państwa  potrzeb.  Przeprowadzane  są  ćwiczenia  ze  słuchu,  dyktanda,  testy  sprawdzające,  a  także 
ćwiczenia uzupełniające przygotowywane przez lektorów po rozpoznaniu indywidualnych Państwa potrzeb. 

Za przygotowanie merytoryczne metodycznego programu nauczania na potrzeby naszego Centrum 
Językowego  odpowiadają  wykwalifikowani  specjaliści  z  odpowiednim  przygotowaniem  merytorycznym,  
którzy  wykorzystując  swoje  mocne  strony,  oraz  na  podstawie  przeprowadzonych  analiz  rynkowych  
przygotowują  bardzo  elastyczny  program  nauczania  spełniający  Państwa  oczekiwania  pod  względem 
branżowości  lub tematyki nauczania

Biorąc  pod  uwagę  pozycje  książkowe  na  bazie  współpracy  z  przedstawicielami  światowych 
wydawnictw  językowych  takich  jak:  Longman,  Oxford  University  Press  (angielski)  czy  Langenscheit  
(niemiecki)  oraz  równorzędnych  korzystamy  w  procesie  nauczania  ze  sprawdzonych  programów 
przygotowanych specjalnie   w taki sposób aby w najwyższym stopniu można było wykorzystać wiedzę  
merytoryczną  zawartą w wydawanych przez wymienione wydawnictwa podręcznikach.

Ważny element stanowi dla nas również fachowość specjalistów pracujących w wyżej wymienionych 
wydawnictwach, którzy zachęcają nas do korzystania z najlepszych programów europejskich w dziedzinie  
nauczania, co czynimy względem Państwa.

Specjalizacja
Szkoła  wyspecjalizowana jest  w nauczaniu  firm  oraz  realizacji  dużych  kontraktów,  wymagających  

także zaangażowania administracyjnego (statystyki obecności, raporty postępów w nauce itd.) 
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Różnorodność  zadań  oraz  wymagań  stawianych  nam przez  Państwa  wpływa  bardzo  pozytywnie  
na  nasze  Centrum  Językowe,  dając  nam  możliwość  stałego  rozwoju,  podnoszenia  kwalifikacji  oraz 
podwyższania jakości podczas Państwa obsługi.

Osiągnięcia

Wzięliśmy  udział  w  rządowym  programie  stypendialnym  im.  Sylwestra  Kalinowskiego 
dla 300 studentów z Białorusi,  relegowanych ze studiów przez reżim prezydenta Łukaszenko z przyczyn  
politycznych – obsłużyliśmy kurs języka angielskiego dla 13 jednocześnie uczących się grup.

Obsługujemy czwartą pod względem światowym firmę produkującą insulinę, nauczając w niej języka 
angielskiego w 11 grupach na wszystkich poziomach oraz w 6 grupach języka rosyjskiego.

Z końcem sierpnia 2008 roku zakończyliśmy szkolenie dla 50 osób bezrobotnych wydelegowanych 
na szkolenie  z języka angielskiego przez Mazowiecki Urząd Pracy.

Propozycja cenowa – zajęć w siedzibie Klienta 
Proponujemy następujące ceny zajęć:  

♦ Stawka za 45 minut  (polski lektor)       –       60 zł  
♦ Stawka za 60 minut  (polski lektor)       –       80 zł  

♦ Stawka za 45 minut  (native speaker)    –       90 zł  
♦ Stawka za 60 minut  (native speaker)    –     120 zł  

Zwracam przy tym uwagę, że zajęcia powinny trwać minimum 2 godziny lekcyjne, ew. 1 godzinę zegarową.

Przedstawiona kalkulacja obejmuje realizację szkolenia poprzez:

♦ Przeprowadzenie zajęć w małych grupach lub indywidualnie
♦ Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w formie wykładów i ćwiczeń
♦ Dojazd lektora do Państwa Instytucji
♦ Przekazywanie listy obecności uczestników szkolenia za dany miesiąc
♦ Prowadzenia systematycznej oceny postępów poszczególnych uczestników kwartalnie lub częściej
♦ Ułożenia czasowo – merytorycznego programu szkolenia
♦ Metodycznego wsparcia kursu i programu nauczania
♦ Zapewnienie wysoko wykwalifikowanej kadry lektorskiej

Oferta dotyczy zajęć  z następujących języków: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, włoski  
oraz język polski dla cudzoziemców.

Wyżej podane ceny mają charakter wstępny, zaś pełną kalkulację otrzymają Państwo po zapoznaniu się  
z Państwa oczekiwaniami oraz potrzebami. 

Wyżej podane ceny podlegają negocjacjom w zależności od wielkości kontraktu.

Pozostałe warunki prowadzenia zajęć (tematyka oraz podręczniki, których cena uzależniona jest od poziomu 
zaawansowania uczestników kursu) zostaną ustalone w momencie podjęcia współpracy.  Należy również  
podkreślić, że mogą Państwo wykorzystać własne podręczniki.

COM BRIDGE – Kursy językowe, tłumaczenia



STRONA 3 STRON 3

Tłumaczenia – propozycja cenowa

Oferta cenowa  tłumaczeń przedstawia się następująco:
Tryb zwykły Tryb ekspresowy

Tłumaczenie zwykłe     Od 35 zł (1600 znaków ze spacjami) 52,50 zł (1600 znaków ze spacjami)

Tłumaczenie przysięgłe     Od 50 zł (1125 znaków ze spacjami) 75 zł (1125 znaków ze spacjami)

• weryfikacja tłumaczenia 50% ceny
• wyżej podane ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć podatek VAT 22%

Oferta dotyczy języków takich jak: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, włoski.
Dokładną wycenę tekstu przedstawimy Państwu po otrzymaniu dokumentu do tłumaczenia.

Referencje
Gdyby zaistniała potrzeba uzyskania informacji o naszej firmie, proszę skorzystać z poniższej listy 
referencyjnej:

♦ Crowley Data Poland Sp. z o.o. 
p. Marzena Sobakiewicz tel. (22) 427 33 76

♦ Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
p. Włodzimierz Kosiński tel. (22) 685 20 15

♦ Polsat Teleaudio Sp. z o.o.
p. Jolanta Polberg tel. (22) 244 40 00/01

♦ Net Premium Sp. z o.o.  
p. Paulina Szczepaniec tel. (22) 860 15 86

♦ Przemysłowe Centrum Optyki S.A.     p. Hanna Matusik,  p. Elżbieta Lemiszewska tel. (22) 515 75 73

Kontakt z naszym Centrum Językowym
Polecam  się  Państwa  pamięci.  Będzie   mi  bardzo  miło  odpowiedzieć  na   dodatkowe  pytania 
lub rozwiać  wszelkie  wątpliwości.

Życząc udanego dnia
Z pozdrowieniami;

Joanna Bogusz
Specjalista ds.Szkoleń

tel. 503 813 811
Joanna  @combridge.com.pl  

----------------------
J. Molski, A. Molska 
Com Bridge Sp. jawna
ul Długa 44/50 pok. 21
00-241 Warszawa
tel. 0/22/ 635 85 14
fax: 0/22/ 398 77 68
www.combridge.com.pl
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