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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

„ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSU DTP – PODSTAWOWE ZASADY 

PRZYGOTOWANIA PROJEKTU DO DRUKU” 

 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu DTP – podstawowe zasady 

przygotowania projektu do druku dla 10 uczniów i 1 nauczyciela Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu w ramach  projektu  „Podniesienie 

jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 2 „Mechanik”, 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

2. Termin wykonania - do 28.02.2019r. od dnia podpisania umowy. 

3. Miejsce przeprowadzenia kursu - sale lekcyjne w CKZiU nr 2 „Mechanik” w Raciborzu. 

4. Liczba uczestników – 11. 

5. Minimalna liczba godzin – 40 godzin lekcyjnych (1 godzina lekcyjna = 45 minut). 

6. Cel szkolenia: podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów i nauczycieli. 

7. Minimalny zakres programu szkolenia powinien obejmować: 

 
Podstawy DTP Adobe Illustrator, Adobe Indesign, Photoshop: 

- Budowa obrazu - grafika wektorowa, bitmapowa, rozdzielczość, kolor. 
- CMYK i RGB: definiowanie kolorów, dobór do różnorodnych reklam i publikacji. 
- Retusz i narzędzia do retuszowania: usuwanie zbytecznych detali, korekcja tła, korekcja jasności                                        

i koloru. 
- Dopasowanie kolorystyki zdjęć: poprawa nasycenia i kontrastu, zarządzanie jasnością i nasyceniem 

barw, efekty specjalne. 
- Podstawy selekcji: dobór właściwych narzędzi tworzenie zaznaczeń, wycinanie  proste i złożone 

obiektów z tła, fotomontaż. 
- Dodawanie cieni: dodawanie tła, łączenie różnych obrazów, zniekształcanie i transformacja, skalowanie, 
- Wykorzystanie podstawowych kształtów do tworzenia złożonych ilustracji: narzędzia do  łączenia 

i wycinania ścieżek, wykorzystanie ołówka, tworzenie logotypów, dobór kolorów. 
- Przygotowanie właściwej palety kolorów.: serwis www.color.adobe.com, wykorzystanie gradientów, 

Pantone, dobór kolorów. 
- Tworzenie drobnych grafik wektorowych.: ikony internetowe i inne elementy graficzne, aplikacja Capture, 

narzędzia Width Tool. 
- Wykorzystanie zdjęć, elementów wektorowych i tekstu do tworzenia reklam: dopasowanie rozmiaru,                 

wykorzystanie spadów, zapis reklamy do druku i Internetu, tworzenie plakatu, wykorzystanie zdjęć. 
- Użycie tekstów i elementów wektorowych.: dopasowanie formatu i użycie. spadów, sprawdzenie                      

poprawności przygotowania pracy do druku, projektowanie strony www lub newsletter. 
- Przygotowanie elementów graficznych: zastosowanie projektów strony www , rozmiar strony a projekt             

responsywny, wykorzystanie kolorów, tekstów i zdjęć, projektowanie interfejsu aplikacji mobilnych. 
- Wykorzystanie szablonów Photoshopa i Illustratora do tworzenia publikacji elektronicznych: 

projektowanie i wykonanie elementów aplikacji, przygotowanie projektów kilku ekranów aplikacji 
mobilnych. 

- Tworzenie  dokumentów wielostronicowych: wykonanie stron wzorcowych i automatycznej numeracji,                           
przygotowanie makiety katalogu, import zdjęć i elementów graficznych, Publish Online, 

- Zastosowanie formatów tekstowych: Character i Paragraph, tworzenie i wykonanie stylów akapitów,                 
przygotowanie  znaków okolicznościowych. 
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- Wydajne metody kopiowania i skalowania: tworzenie złożonych ilustracji wektorowych. 
- Projektowanie kartki świątecznej do druku i via e-mail: dopasowanie  rozmiaru i spadów, tworzenie                     

elementów  grafiki, TypeKit. 
- Zastosowanie, tworzenie i zapis animacji w HTML5: ograniczenia  w działaniu animacji, InDesign, 

reklama internetowa/news. 
 

8. Inne wymagania Zamawiającego: 

- Wykonawca zapewni do przeprowadzenia kursu niezbędne oprogramowanie w najnowszej wersji, 

sprzęt komputerowy oraz osobne stanowisko pracy dla każdego uczestnika (jedno stanowisko na 

jednego uczestnika) oraz niezbędną bazę dydaktyczną potrzebną do realizacji kursu. 

- Wykonawca zapewni do realizacji przedmiotu zamówienia co najmniej jednego wykładowcę, który 
posiada odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie zawodowe. 

- Wykonawca zapewni dla każdego uczestnika kursu materiały szkoleniowe w formie elektronicznej. 
- Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy harmonogram 

kursu zawierający informacje o tematyce, terminach, godzinach i miejscu realizacji zajęć wraz 
z opracowanym programem kursu. 

- Wszystkie zajęcia w ramach przeprowadzanego kursu muszą odbywać się w trybie pozalekcyjnym       

w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym. 

- Kurs prowadzony będzie w języku polskim, dopuszcza się stosowanie materiałów w języku  

angielskim. 

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika zajęć i list obecności. 

- Wykonawca zobowiązany jest do oznaczania dokumentów, pomieszczeń, stanowisk pracy, 

materiałów edukacyjnych, zaświadczeń, certyfikatów zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania 

realizowanego projektu „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie 

Raciborskim – CKZiU nr 2 „Mechanik”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

- Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy sale lekcyjne w CKZiU nr 2 „Mechanik”                             

w Raciborzu. 

- Po ukończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający nabytą wiedzę. 

 


