
 

 

 

Człowiek – najlepsza inwestycja 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Dotyczy Projektu Wykwalifikowany grafik komputerowy – kurs Adobe Photoshop i CorelDraw współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie 

umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie nr UDA-POKL.08.01.01-12-471/11-00, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1. Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju 

kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw 

 

Kraków, 09.01.2012 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

1. ZAMAWIAJĄCY 

  Eturia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą  w Krakowie, przy  ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 25j/26 , 31-234 Kraków, NIP 679-302-50-72, 

REGON 121104390 , reprezentowana przez Janusza Otulaka – Prezesa Zarządu.  

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

2.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca: 

 

-Przeprowadzenie cyklu szkoleń z obsługi  programów graficznych  Adobe Photoshop i CorelDraw  z w ramach projektu pt.: Wykwalifikowany grafik 

komputerowy – kurs Adobe Photoshop i CorelDraw współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na 

podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie nr UDA-POKL.08.01.01-12-471/11-00, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, Działanie 8.1. Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw  (kod CPV 80530000-8) 

- Egzamin i certyfikacja w zakresie obsługi programów do grafiki komputerowej  Adobe  Photoshop i CorelDraw  (kod CPV 80530000-8) 
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2.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższą tabelą: 

 

Prowadzenie 

szkoleń 

 

Przeprowadzenie cyklu szkoleń weekendowych z grafiki komputerowej z 

obsługi programu  Adobe Photoshop i CorelDraw oraz na terenie woj. 

Małopolskiego zgodnie z programem szkoleń: 

PHOTOSHOP  
 
Dzień I: 
 
I. Interfejs programu AP – 2h 
1. Wprowadzenie teoretyczne 
- właściwości obrazów cyfrowych 
- kolory 
- grafika rastrowa i wektorowa 
- formaty plików graficznych 
2.  Omówienie interface’u programu Photoshop 
3. Arkusz roboczy Photoshopa, paski, okna, dokery, skróty 
4. Otwieranie, zapisywanie i opcje dokumentu PSD. 
 
II. Technika pracy na warstwach – 2h 
1. Warstwy: 
- maski warstw 
- tryby mieszania 
- opcje warstw 
- obiekty inteligentne 
 
III. Selekcja – 3h 
1. Narzędzia zaznaczeń 
2. Opcje zaznaczeń, sposoby ich wykorzystania 
 
IV. Podstawowe narzędzia malarskie – 1h 
1. Pędzel 
- narzędzia malarskie 
- opcje pędzli 
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- tworzenie pędzli 
 
V. Praca z tekstem – 1h 
1. Narzędzia tekstowe, efekty 
 
 
Dzień II 
V.  Praca z tekstem – c.d. – 1 h 
1. Czcionki, opcje tekstu 
 
VI. Podstawy edycji i tonowania obrazu – 3 h 
1. Rozjaśnianie, ściemnianie, nasycanie, wysycanie, smużenie 
2. Pieczątka, łatka i inne 
3. Kanały 
 
VII. Korekta kolorystyczna obrazu – 3 h 
1. Automatyczna korekta obrazów 
2. Praca na poziomach jasności i histogramie 
3. Curves, hue-saturation, color-balance i inne 
 
VIII. Ścieżki – tworzenie i edycja – 2h 
1. Ścieżki, edycja, praca na węzłach, sposoby wykorzystania 
 

 
Dzień III 
 
XIX.  Funkcje grafiki internetowej – 2h 
1. Formaty plików do użycia w Internecie 
2. Przygotowanie grafiki do publikacji, ustawienia kolorów, optymalizacja 
obrazów 
3. Percepcja, rozumienie i zapamiętywanie przekazu reklamowego –
psychologia reklamy 
 
COREL DRAW 
 
I. Wprowadzenie – 2h 
1. Poszerzenie wiadomości o grafice wektorowej, omówienie formatów 
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plików. 
2. Omówienie interface’u programu CorelDraw 
- okna aplikacji 
- paski stanu 
- przybornik narzędzi 
- pasek właściwości 
 
II. Rysowanie, kontury, wypełnianie i efekty specjalne – 3h 
1. Praca na obiektach 
2. Omówienie narzędzi rysowania i ich edycja 
3. Zastosowanie efektów (obwiednia, metamorfoza, obrys, soczewka, 
perspektywa) 
 
III. PowerTrace – automatyczna zamiana pixeli na krzywe – 2h 
1. Omówienie opcji trasowania: 
- rysunek kreskowy 
- logo, szczegółowe logo 
- obrazek clipart 
- obrazek wysokiej i niskiej jakości 
2. Praca na przykładowych zdjęciach 
 
Dzień IV 
 
IV. Praca z tekstem – 2h 
1. Omówienie różnic między  tekstem w CorelDraw a tekstem w 
Photoshop 
2. Formatowanie i edycja tekstu 
3. Rodzaje i atrybuty tekstu 
4. Dopasowywanie tekstu do ścieżki 
 
V. Grafika pikselowa – 2h 
1. Omówienie paneli programu 
2. Praca z obrazem: 
- kadrowanie 
- obracanie 
- skalowanie 
3. Praca na podstawowych narzędziach 
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VI. Przygotowywanie projektów – 2h 
1. Omówienie rodzajów eksportu plików 
2. Rodzaje rozrzedzeń plików i ich zastosowania 
3. Podstawowe zagadnienia przygotowania plików do druku 

 

Egzamin i 

certyfikacja 

Przeprowadzenie egzaminu i certyfikacji po zakończeniu szkoleń: 

1. Przygotowanie dwóch części egzaminu 

- część praktyczna – przygotowanie wybranych materiałów reklamowych dla 

firmy 

- część teoretyczna – test wiedzy nabytej na szkoleniach 

2.  Ocena egzaminów 

3. Wydanie certyfikatów potwierdzających ukończenie szkolenia i zdania 

egzaminu z obsługi programu Adobe Photoshop i CorelDraw 

 

 

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU 

- Dysponowanie kadrą trenerską posiadającą doświadczenie w realizacji szkoleń w zakresie Adobe Photoshop i CorelDraw, weryfikacja: oświadczenie) 

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych 
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4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

 

Termin wykonania zamówienia: 25.02.2012-31.12.2012 (szkolenia cykliczne prowadzone we wszystkie weekendy poza tzw. okresami świątecznymi) 

5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

6.  

Oferent powinien przygotować ofertę w języku polskim 

Ofertę należy przygotować na załączonym formularzu, na którym obligatoryjnie należy uzupełnić poniższe dane: 

 pełną nazwę oferenta 

 numer NIP 

 adres siedziby oferenta, numer telefonu 

 cenę oferty wyrażonej w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

 cenę oferty wyrażonej w cenach jednostkowych brutto (cena brutto zawiera podatek VAT) 

 

7. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 31.12.2012 

 

8. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

 

Ofertę należy złożyć do dnia: 23.01.2012 r. osobiście bądź drogą pocztową na adres Biura Projektu - Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu  

Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu, ul. Leszczyńskiej 7, 32-600 Oświęcim 
tel./fax: 33 8475 475, fax: 33 8475 479,  

 
 Dopuszczamy możliwość przesłania oferty pocztą elektroniczną na adres: e-mail: grafik@szih.pl 

mailto:grafik@szih.pl
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9. OCENA OFERT 

 

Zamawiający dokona wyboru na podstawie następujących kryteriów:  

Maksymalną liczbę punktów za poszczególne pozycje wyszczególnione w punkcie 2.2 otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę brutto za 

poszczególne pozycje, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem: 

P = (najniższa oferowana cena/cena oferty badanej) * 100 pkt.  

Legenda: 

P – punktowa wartość oferty    

 

Do realizacji Projektu zostanie wybrana oferta która otrzyma łącznie największą ilość punktów. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji cen w sytuacji gdy każda z ofert cenowych będzie wyższa niż kwoty zapisane w budżecie Projektu.  

 

10. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela:  

Marta Kurzak , tel./fax: 33 8475 475, 

 

11. ZAKRES WYKLUCZENIA Z MOZLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

Z możliwości realizacji zamówienia zostają wykluczone podmioty, które powiązane są z Eturia Sp. o.o. lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Eturia Sp. z o.o. lub osobami wykonującymi w imieniu  Eturia Sp. z o.o. czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru wykonawcy osobno lub kapitałowo, w szczególności poprzez: 
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 uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej, 

 posiadanie udziałów lub co najmniej 10 % akcji, 

 pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

 pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia , opieki lub kurateli.  

 

Uprzejmie proszę o potwierdzenie wpływu zapytania do Państwa poprzez podpisanie i opieczętowanie niniejszego zapytania w dniu jego otrzymania, bądź 

odesłanie skanu pierwszej strony wraz z podpisem i datą wpływu poprzez pocztę elektroniczną na adres:  

 

                                                                                                                             Kierownik Projektu 

     Marta Kurzak                                                                                                                                                                                                 

 

PODPIS WYKONAWCY 

 

………………………………….. 

  (miejscowość, data) 

 

…………………………………… 

      (podpis, pieczęć) 
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FORMULARZ OFERTOWY 

 

Pełna nazwa oferenta:  

NIP:  

Adres siedziby oferenta:  

Numer telefonu:  

 

Usługa Kwota zadania ogółem  

brutto 

Prowadzenie szkoleń w zakresie obsługi programów graficznych Adobe 

Photoshop i CorelDraw – 36 h x 11 grup   

 

Egzamin i certyfikacja w zakresie obsługi programów graficznych Adobe 

Photoshop i CorelDraw (razem dla 110 uczestników) 

 

Dysponuję kadrą trenerską posiadającą doświadczenie w realizacji 

szkoleń w obsługi programów graficznych Adobe Photoshop i CorelDraw  
□    Tak 

□    Nie 
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Oświadczam, iż podmiot ………………………………………………. nie jest powiązany z Eturia Sp. z o.o. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 

imieniu Eturia Sp. z o.o.  lub osobami wykonującymi w imieniu Eturia Sp. z o.o. czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 

wyboru wykonawcy osobno lub kapitałowo, w szczególności poprzez: 

 uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej, 

 posiadanie udziałów lub co najmniej 10 %akcji, 

 pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

 pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia , opieki lub kurateli.  

  

 

 

…………………………………… 

Data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta 

 

 

 

 


