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Zaproszenie do przedstawienia oferty  

na przeprowadzenie szkolenia 

„Grafika komputerowa i projektowanie stron www” (160h) 

 w ramach projektu „Czas na kobiety” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 „Poprawa 

dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1. 

„Wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.” 

 

Zamawiający: 

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw 

20-069 Lublin, ul. Leszczyńskiego 14/1-3  

REGON:  430308156 

NIP: 946-17-71-036 

Telefon O81 534-61-91; 081 536-10-97 

fax O81 534-61-92 

e-mail: instytut@irp-fundacja.pl 
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I. Opis przedmiotu zamówienia 

Nazwa szkolenia: Grafika komputerowa i projektowanie stron www 

Ilość godzin dydakt. na 
jedną grupę 

(1 godzina dydakt – 45 min.) 

160 godzin  

Ilość godzin dydakt. 
dziennie 

8 

System zajęć: W każdym tygodniu 3 - 4 dni robocze;  

Godziny zajęć: 9:00-15:30 

Ilość grup szkoleniowych: 6 

Liczba osób w grupie: 16 osób 

Miejsce realizacji szkolenia: Radom 

Termin realizacji: Marzec – kwiecień 2010r.  

Materiały szkoleniowe: Dla każdego Beneficjenta Ostatecznego: 

- 1 notatnik A4 w kratkę i 1 długopis, 
- Skrypt z zajęć  

Prowadzący: Wykładowcy z wykształceniem wyższym kierunkowym lub 
wykształceniem wyższym oraz doświadczeniem zawodowym min. 1 rok w 
pracy na stanowisku merytorycznie tożsamym z zakresem 
przedmiotowym szkolenia. Wykładowcy winni posiadać uprawnienia 
pedagogiczne lub praktykę w prowadzeniu zajęć szkoleniowych dla osób 
dorosłych. 

Założenia organizacyjne: Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić:  

- na żądanie wykładowców sprzęt oraz inne pomoce dydaktyczne 
niezbędne do przeprowadzenia szkolenia (flipchart, projektor 
multimedialny, rzutnik na folię, ekran, kamera video, telewizor, 
odtwarzacz,) 

- wynajęcie sali szkoleniowej (w cenie szkolenia) 
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Sposób sprawdzania 
efektów nauczania: 

Egzamin podsumowujący na zakończenie szkolenia składający się z 
pisemnej części teoretycznej (test jednokrotnego wyboru) oraz części 
praktycznej – zadania związanego z tematyką szkolenia (egzamin 
opracowany przez wykładowców prowadzących zajęcia dydaktyczne na 
szkoleniu) przewidziany na nie więcej niż 120 minut przeprowadzony 
przez Komisję Egzaminacyjną. Zostaną wydane zaświadczenia zgodne z 
wymogami postawionymi w Rozp. Ministra Edukacji i Nauki z dn. 
03.02.2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe 
wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach 
pozaszkolnych. 

 

II. Obowiązki Wykonawcy 

1. Organizacja i przeprowadzenie szkolenia 

2. Opracowanie harmonogramu szkolenia  

3. Zapewnienie materiałów szkoleniowych (notatnik, długopis, skrypt z zajęć) 

4. Zapewnienie kadry dydaktycznej: wykładowcy z wykształceniem wyższym kierunkowym lub 
wykształceniem wyższym oraz doświadczeniem zawodowym min. 1 rok w pracy na 
stanowisku merytorycznie tożsamym z zakresem przedmiotowym szkolenia. Wykładowcy 
winni posiadać uprawnienia pedagogiczne lub praktykę w prowadzeniu zajęć szkoleniowych 
dla osób dorosłych. 

5. Zapewnienie sali szkoleniowej wraz z niezbędnym wyposażeniem 

6. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy 

7. Przeprowadzenie egzaminu końcowego na zakończenie szkolenia składającego się z pisemnej 
części teoretycznej (test jednokrotnego wyboru) oraz części praktycznej – zadania 
związanego z tematyką szkolenia (egzamin opracowany przez wykładowców prowadzących 
zajęcia dydaktyczne na szkoleniu) przewidziany na nie więcej niż 120 minut przeprowadzony 
przez Komisję Egzaminacyjną. Zostaną wydane zaświadczenia zgodne z wymogami 
postawionymi w Rozp. Ministra Edukacji i Nauki z dn. 03.02.2006r. w sprawie uzyskiwania i 
uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w 
formach pozaszkolnych. 

III. Uprawnieni Wykonawcy 

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnianie następujących kryteriów: 

1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności  



 

  

Projekt „Czas na kobiety” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

Biuro projektu „Czas na kobiety”. Radom. Ul Żeromskiego 94 pokój 115  Tel. 48 48 370 35 03/04   e-mail: kobiety@irp-fundacja.pl 

2. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz posiadanie potencjału technicznego do 
organizacji szkoleń 

3. Sytuacja ekonomiczna zapewniająca wykonanie zamówienia 

III. Przygotowanie oferty: 

1. Oferta powinna zawierać 

- proponowany termin  realizacji szkolenia (termin rozpoczęcia i zakończenia) 

- opis doświadczenia (wykaz zrealizowanych szkoleń) 

- oferowaną cenę 

- informację o spełnianiu warunków zamówienia (zgodnie z wzorem –załącznik nr 2)  

2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

3. Oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania 

Oferenta. 

4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem OFERTA NA REALIZACJĘ SZKOLENIA 

„GRAFIKA KOMPUTEROWA I PROJEKTOWANIE STRON WWW” 

IV. Kryteria wyboru oferty: 

- cena – 75% 

- doświadczenie w realizacji szkoleń – 25% 

V. Termin złożenia oferty:  12 lutego 2010r. godz. 12:00 

VI. Oferty należy składać na adres: 

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw 

Ul. M. Skłodowskiej – Curie 3 (III piętro) 

20-029 Lublin 
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VII. Kontakt: 

Jarosław Szczepaniak 

048 370 35 03 

j.szczepaniak@irp-fundacja.pl 

 

VIII. Załączniki: 

1. Program szkolenia 

2. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków zamówienia 
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Załącznik nr 1. Program szkolenia. 

Grafika komputerowa i projektowanie stron www 160 
System operacyjny Windows 2 
Obsługa pakietu Microsoft Office 

1. Edytor tekstu Word 
2. Arkusz kalkulacyjny Excel 
3. Program graficzny Paint 
4. Program Power Point 

8 

Obsługa przeglądarki Mozilla Firefox i Internet Explorer. Poczta elektroniczna 
1. Opcje przeglądarek internetowych 
2. Wyszukiwarki internetowe 
3. Zabezpieczenia przed włamaniami sieciowymi, 
4. Kopiowanie plików internetowych na dysk, 
5. Poczta elektroniczna- zasady korzystania 

2 

Podstawy baz danych 

1. Instalacja Serwera baz danych MySQL 

2. Tworzenie i podstawowe operacje na bazach danych 

3. Operacje na danych: wyświetlanie danych, wprowadzanie danych, kasowanie danych, 
uaktualnianie 

8 

PHP 

1. Instalacja interpretera poleceń PHP 

2. Podstawy i porównanie technologii stron dynamicznych (PHP, JSP, ASP). 

3. Opis języka: podstawowa składnia , wyrażenia, operatory, funkcje, klasy i obiekty 

4. Możliwości: tworzenie i manipulacja obrazkami, autoryzacja http w php, Cookiem, korzystanie ze 
zdalnych plików, obsługa połączeń, stałe połączenia z bazami danych, tryb bezpieczny 

5. Opis funkcji: funkcje wyłącznie dla serwera APACHE, funkcje obsługi tablic, BCMath operacje 
arytmetyczne na liczbach o dużej precyzji, funkcje systemu plików, funkcje FTP , funkcje obsługi 
HTTP , funkcje obsługi poczty elektronicznej, funkcje matematyczne, funkcje MYSQL, funkcje obsługi 
sesji, funkcje URL 

20 

Wprowadzenie do grafiki komputerowej. Program CorelDraw 
1. Wprowadzenie i korzystanie z pakietu CorelDraw 
2. Praca z plikami 
3. Dostosowywanie aplikacji CorelDraw 
4. Parametry rysunku 
5. Praca z obiektami 
6. Kolory i wypełnienia 
7. Praca z tekstem 
8. Efekty specjalne i ich funkcje 

24 
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Obsługa programu Photoshop 
1. Palety  
2. Tworzenie nowego rysunku 
3. Wypełnianie warstwy kolorem  
4. Zmiana kolejności warstw, interaktywny dobór koloru  
5. Interaktywny cień 
6. Fotomontaż i efekty specjalne  

24 

Obsługa programu Flash 
1. Środowisko programu Flash 
2. Tworzenie prostych grafik 
3. Modyfikowanie prostych grafik 
4. Skomplikowana grafika w jednej warstwie 
5. Grafika w wielu warstwach  
6. Zapisywanie i ponowne wykorzystywanie elementów graficznych 
7. Animacje 
8. Skomplikowane zadania animacyjne 
9. Interaktywność akcji klatek 
10. Interaktywność z obiektami 
11. Publikowanie filmów w Internecie 

24 
 

Obsługa programu Ilustrator 
1. Preferencje pracy z programem i podstawowe ustawienia koloru 
2. Grafika wektorowa 
3.  Tworzenie nowego dokumentu 
4.  Palety i narzędzia Illustratora 
5.  Praca z obiektami 
6.  Edycja ścieżek z wykorzystaniem narzędzia Direct Selection Tool, Pen Tool 
7.  Nadawanie koloru wypełniania i obrysu ścieżek 
8. Tryby podglądu, linie pomocnicze, Smart Guides, Bounding Box 
9.  Praca z pędzlem Blob Brush 
10. Symbole w programie Illustrator 
11.  Grafika bitmapowa 
12.  Praca z tekstem 
13.  Użycie funkcji Recolor Artwork (live Color) 
14.  Dodawanie i edycja efektów 
15.  Tworzenie obiektów 3D, ilustracji wektorowych 
16.  Przygotowanie pracy do druku 
17. Przygotowanie grafiki do publikacji w Internecie 

24 
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Tworzenie stron www 
1.  Podstawy  języka HTML  
2.  Budowa strony  
3.  Kosmetyka ramek 
4.  Układ strony  
5.  Formatowanie tekstu  
6.  Stosowanie kolorów 
7.  Wykorzystanie multimediów  
8.  Odsyłacze – linki (2 godziny) 
9.  Tabele  
10.  CSS – styl strony  
11. Strony dynamiczne i  statyczne  
12.  Bazy danych a www  
13.  Elementy interaktywne  
14.  Skrypty  i ich wykorzystanie na stronach www 
15. Umieszczanie stron internetowych na serwerach zewnętrznych 
16. Prezentacja wybranych programów do tworzenia stron  

24 
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Załącznik nr 2. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków zamówienia 

NAZWA I ADRES WYKONWACY       MIEJSCE, DATA 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam iż, (nazwa Wykonawcy) spełnia warunki do przeprowadzenia szkolenia „Grafika 
komputerowa i projektowanie stron www” realizowanego w ramach projektu „Czas na kobiety” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
(Działanie 6.1.1. POKL): 

1. Posiadamy uprawnienia do prowadzenia działalności szkoleniowej 

2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny do organizacji 
szkolenia 

3. Jesteśmy w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia 

4. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i 
czasie wskazanym przez Zamawiającego 

 

 

………………………………………………………….. 

Pieczęć i podpis Oferenta 

 

 

 


