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I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia kursu doskonalącego stacjonarnego
lub  w  formule  e-learningowej  z  grafiki  komputerowej w  ramach  realizacji  projektu
pn.: „Rozwój, praca, możliwości. Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego
w Zespole Szkół Technicznych w Płocku” współfinansowanego z środków Europejskiego
Funduszu  Społecznego,  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Mazowieckiego 2014 – 2020. Oś  Priorytetowa X - Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie
10.3 - Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 – Doskonalenie zawodowe uczniów.

1. Uczestnicy kursu: 1 nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych w Płocku. 
 

2. Ilość godzin zajęć: co najmniej 120 godzin kursu.

3. Termin realizacji  zajęć: kurs realizowany w okresie IV kw.  2019 r.  –  II  kw. 2020 r.
Terminy kursu uzgodnione z Zamawiającym i Nauczycielem po podpisaniu umowy. 

4. Kurs  w  formule  e-learningowej  powinien  być  prowadzony  w  języku  polskim.  Kurs
w formule stacjonarnej powinien odbywać się w siedzibie Wykonawcy. 

5. Cel  i  efekty  realizacji  zajęć:  podniesienie  kompetencji  i  umiejętności,  wzbogacenie
warsztatu dydaktycznego z zakresu zaawansowanego wykorzystania narzędzi obróbki
grafiki  rastrowej,  wektorowej,  animacji,  projektowania.  Nabycie  kompetencji
potwierdzone zaświadczeniem MEN.

6. Program kursu powinien zawierać co najmniej takie zagadnienia jak:  
a. Tworzenie i obróbka obrazów (grafika rastrowa) z Adobe Photoshop. 
b. Grafika wektorowa co najmniej z Adobe Illustrator.
c. Skład poligraficzny z Adobe InDesign.
d. Projektowanie i animacja w Adobe.
 

7. Potwierdzenie uzyskanych kompetencji i kwalifikacji przez nauczyciela powinno nastąpić
na podstawie zaświadczenia wydanego na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej  (MEN)  lub  certyfikatu  który  uzyskał  akredytację  MEN  zaświadczenia
wydanego  na  podstawie  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  (MEN)  lub
certyfikatu który uzyskał akredytację MEN.

8. Wykonawca w ramach realizacji kursu powinien zapewnić materiały szkoleniowe.

9. Wszelkie koszty związane z wydaniem zaświadczenia ponosi Wykonawca. Oryginał za-
świadczenia oraz materiały szkoleniowe zostaną przekazane uczestnikom Kursu. Wyko-
nawca przekaże Zamawiającemu kserokopię zaświadczenia potwierdzoną za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.
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10. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  oznaczenia  znakiem  Unii  Europejskiej,  barwami
Rzeczpospolitej  Polskiej,  znakiem  Funduszy  Europejskich  oraz  oficjalnym  logo
promocyjnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na
lata  2014  –  2020  (wzór  zostanie  udostępniony  przez  Zamawiającego)  dokumenty
i materiały dla osób uczestniczących w Kursie, np. zaświadczenia, certyfikaty, materiały
szkoleniowe, programy, listy obecności.

11. Osoba prowadząca Kurs będzie zobowiązana do informowania uczestników o tym, że
Kurs  jest  współfinansowany  przez  Unię  Europejską  z  Europejskiego  Funduszu
Społecznego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

12. Dane osobowe zostaną przekazane Wykonawcy przez uczestnika Kursu. W przypadku
zaistnienia takiej  konieczności Zamawiający umocuje Wykonawcę do powierzenia da-
nych osobowych uczestnika Kursu niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy za po-
mocą odrębnej umowy. 
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