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Rajsko, dnia 21.09.2012 r.             

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 

 „Dorzecze Soły i Wieprzówki” z siedzibą: Rajsko ul. Edukacyjna 9 

 

ZAPRASZA 

do złożenia oferty na organizację kursu „Grafika komputerowa” 

  

Cel szkolenia: nabycie przez uczestników umiejętności pracy w programach Corel Draw  

i Photoshop. 

 

Planowany termin szkolenia: styczeń – luty 2013 r.  

 

Planowana ilość uczestników: 8 osób  

 

Oczekiwany efekt: uczestnik kursu po jego ukończeniu powinien nabyć praktyczne umiejętności  

opracowywania i przygotowywania prostych ulotek, folderów, książeczek, 

projektowania banerów reklamowych, przygotowania prezentacji ekranowych, 

projektować layaouty stron www itp.  

 

Zakładana ilość godzin zajęć: 

Program Corel Draw: 28 godzin lekcyjnych 

Program Photoshop: 28 godzin lekcyjnych 

 

Zajęcia powinny odbywać się 1 lub 2 razy w tygodniu po 8 godzin lekcyjnych, w dniach roboczych 

(od poniedziałku do piątku) . Dopuszcza się opcję kursu z zajęciami odbywającymi się w dniu 

wolnym – sobota (cykl: piątek – sobota).  

 

Uczestnicy szkolenia winni zostać wyposażeniu w materiały szkoleniowe, w tym wydanie książkowe 

obsługi programów Corel Draw i Photoshop. 

 

W ramach oferty należy ująć: 

 wynajęcie sali wykładowej wyposażonej w odpowiedni sprzęt i oprogramowanie, 

 szkolącego 

 przygotowanie materiałów szkoleniowych 

 wydanie certyfikatów szkolenia 

 koszt cateringu - przerwy: kawowa i obiadowa 

 

Oferta winna zawierać szczegółowy program szkolenia oraz miejsce jego realizacji. 

Do oferty wskazane jest dołączenie referencji lub doświadczenia w realizacji analogicznych zadań. 

 

Kryteria wyboru oferty: 

 Program szkolenia 

 Cena  

 Lokalizacja (odległość od siedziby Zamawiającego) 

 

Wybór oferenta zostanie dokonany spośród ofert, które obejmują wyczerpującą tematykę zajęć, 

gwarantującą nabycie umiejętności zakładanych celem zadania. Zamawiający zastrzega sobie 
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ocenę kompletność zakresu tematycznego przedstawionego w ofercie. 

 

Uczestnicy szkolenia powinni uzyskać stosowne zaświadczenie ukończenia kursu lub certyfikat. 

 

Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa. 

Miejsce i termin złożenia oferty:  

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do dnia 02.10.2012 r. do godz. 16.00: 

a) w siedzibie zamawiającego, t j .  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły 

i Wieprzówki”, Rajsko, ul. Edukacyjna 9 

b) na nr fax: 33/ 843 60 17 

c) e-mail: biuro@dsiw.pl 
 
Oferty zostaną rozpatrzone do 20 października 2013 r.  
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