
 

Zapytanie w celu oszacowania przedmiotu zamówienia 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 zwraca się z prośbą o wycenę 

roboczogodziny za przeprowadzenie zajęć w ramach kurs AutoCad dla nauczycieli przedmiotów 

zawodowych. Procedura ma na celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na potrzeby  

organizacji kursu AutoCAD dla nauczycieli przedmiotów zawodowych.  

Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiot zapytania obejmuje:  

1. Przeprowadzenie zajęć w ramach kursu AutoCAD dla nauczycieli przedmiotów 

zawodowych którego organizatorem jest CKZiU na 1, w wymiarze 80 godzin 

dydaktycznych dla grupy 10 osób, przy czym zamawiający zastrzega sobie możliwość 

zmiany ilość osób o +/- 2 osoby.  

2. Kurs musi się rozpocząć we wrześniu i zakończyć listopadzie 2019 r., przy czym 

szczegółowy harmonogram kursu musi być zatwierdzony przez zamawiającego min. 7 dni 

przed rozpoczęciem zajęć.  

3. Zajęcia odbywać się będą w siedzibie zamawiającego w godzinach popołudniowych od 

poniedziałku do piątku (salę i stanowiska komputerowe zapewnia zamawiający).  

4. Prowadzącym kurs musi być osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i uprawienia. 

5. Kurs zakończy się wydaniem zaświadczenia potwierdzającym ukończenie kursu. 

6. Zakres tematyczny szkolenia obejmować będzie zagadnienia: 

 

I Rysunek techniczny w Autocad 

1. Środowisko , menu programu. 

2. Rysunek, obiekty i współrzędne punktów. 

3. Oglądanie rysunków, rysowanie precyzyjne i modyfikacje obiektów. 

4. Szerokość linii i praca z liniami przerywanymi. 

5. Informacje o rysunku i menedżer właściwości. 

6. Kreskowanie i napisy. 

7. Wymiary i rysunek parametryczny. 

8. Bloki, warstwy i wydruk. 

II Modelowanie geometryczne 

1. Polecenie modelujące bryły. 

2. Konstrukcje 2D i 3D. 

3. Rendering. 

4. Animacja. 

5. Tworzenie modelu na bazie rysunku technicznego – ćwiczenia. 

III Elementy projektowania graficznego – zastosowanie w poligrafii. 

1. Projektowanie opakowań tekturowych w AutoCad, Impactcad itp. 

2. Wytworzenie pliku pod wykrojniki, np. ułożenie noży tnących, bigowania, perforacji, 

nadkrawania itp. 

3. Rysowanie w AutoCad. 

4. Przetwarzanie. 

5. Eksport pliku w wektorach z Corela Draw do AutoCad-u w skali 1:1 i innych. 

6. Projektowanie rysunków na ploter tnący. 

7. Eksport pliku do cięcia (na ploter tnący) z Corela Draw. 

8. Projektowanie (do drukowania 3D) na drukarkę 3D. 

9. Eksport pliku do drukowania 3D. 

 

Termin i sposób złożenia propozycji cenowej: 

Wycenę wg poniższego wzoru proszę przesłać odesłać na adres mailowy b.lost@ckziu1.gda.pl              

do dnia 14.06.2019 r. do godziny 15:00.  

mailto:b.lost@ckziu1.gda.pl


 

 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art.66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest 

ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. kosztów realizacji 

kursu. 
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