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Załącznik nr 1c do Ogłoszenia 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

- część trzecia zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie przez Wykonawcę szkolenia pn. „Technologie 

informacyjno-komunikacyjne w praktyce biznesowej” w ramach projektu Kopernikańska 
Akademia Biznesu skierowanego do studentów ostatnich lat na kierunkach Zarządzanie oraz Finanse i 
rachunkowość. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

2. Szkolenie składa się z 48 godzin szkoleniowych (45 minut) i skierowane jest do jednej grupy liczącej nie 

więcej niż 18 uczestników. 

3. Wykonawca przeprowadzi szkolenie zgodnie z poniższym harmonogramem: 

Data Godziny 
zajęć 

Technologie 
informacyjno-

komunikacyjne 
w praktyce 
biznesowej 

10.03.2018 
sobota 

8:00-9:30 

  9:45-11:15 

11:30-13:00 

13:15-14:45 

11.03.2018 
niedziela 

8:00-9:30 

  9:45-11:15 

11:30-13:00 

13:15-14:45 

17.03.2018 
sobota 

8:00-9:30 

  9:45-11:15 

11:30-13:00 

13:15-14:45 

18.03.2018 
niedziela 

8:00-9:30 

  9:45-11:15 

11:30-13:00 

13:15-14:45 

14.04.2018 
sobota 

8:00-9:30   
9:45-11:15 
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11:30-13:00 

13:15-14:45 

15.04.2018 
niedziela 

8:00-9:30 

  9:45-11:15 

11:30-13:00 

13:15-14:45 

 

4. Tematyka szkolenia obejmować będzie co najmniej następujące zagadnienia: 

4.1. Wizualizacja produktu 

4.1.1. Teoria wizualizacji produktu – zagadnienia wstępne 

4.1.1.1. Sklepy internetowe i platformy B2B 

4.1.1.2. Programy lojalnościowe 

4.1.1.3. Wsparcie eCommerce z poziomu systemów ERP 

4.1.1.4. Wybór platformy - systemy gotowe, a dedykowane. Ekspozycja 
produktów i kategorii 

4.1.1.5. Allegro, Pocztex, Paczkomaty, DHL, porównywarki: Ceneo, Nokaut 

4.1.2. Metody i techniki wizualizacji produktu 

4.1.3. Modelowanie produktów 

4.1.4. Wykorzystanie V-Ray 

4.1.5. Podstawy fotomontażu 

4.1.6. Optymalizacja produktów (content marketing, zdjęcia, cechy) 

4.1.7. Sklepy internetowe – funkcjonalności, dostosowanie do potrzeb klienta i 
specyfiki produktu. Przykłady różnych branż 

4.1.8. Rozwiązania eCommerce 

 4.1.8.1. Przykład instalacji i konfiguracji gotowego rozwiązania 

eCommerce  4.1.8.2. Podstawowe ustawienia 

 4.1.8.3. Administratorzy, content, strony statyczne, kontakt 

 4.1.8.4. Tworzenie kategorii, dodawanie produktów (zdjęcia, opisy, cechy) 

 4.1.10. Logistyka, wagi, przesyłki, czas oczekiwania, szablony 

wiadomości. Audyt  sklepu  www - narzędzia wspomagające 
4.2. Tworzenie nowoczesnych stron internetowych 

4.2.1. Wstęp do zagadnienia (definicje, założenia, geneza) 

4.2.1.1. Nowoczesne strony www, rodzaje stron internetowych, strony 

wizytówki, strony produktowe, przydatność systemów CMS 

4.2.1.2. RWD a aplikacje mobilne 

4.2.1.3. Budowa strony www 
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4.2.1.4. Metatagi 
4.2.1.6. Nawigacja w stronach www 

4.2.1.7. Content marketing 

4.2.1.8. Domena 

4.2.1.9. Hosting a serwer (rejestracja, konfiguracja, przekierowania) 

4.2.2. Podstawy HTML 

4.2.2.1. Wstęp do zagadnienia 

4.2.2.2. Edytory języka programowania 

4.2.2.3. Budowa dokumentu HTML 
4.2.2.4. Podstawowe znaczniki HTML 

4.2.2.5. Struktura kodu strony www i struktura plików stron HTML 

4.2.3. Podstawy CSS (w tym: wstęp do zagadnienia, style, pozycjonowanie, 

selektory, własności) 

4.2.4. System CMS 

4.2.4.1. Podstawy obsługi i zarządzania systemem CMS 

4.2.4.2. Administracja systemem CMS na przykładzie platformy WordPress 

4.2.4.3. Zmiana wyglądu strony (motywy) 

4.2.4.4. Rozszerzanie strony www z pomocą wtyczek 
4.2.4.5. Instalacja dodatków (wtyczek) rozszerzających możliwości 

systemu CMS 

4.2.5. Podstawowe zagadnienia i zastosowanie content marketingu 

4.2.6. Pozycjonowanie organiczne 

4.2.7. Optymalizacja stron internetowych dla wyszukiwarek internetowych 

4.2.8. Gotowe platformy dostępne na rynku (na przykładzie sklepów 

internetowych) 

4.3. Mobilny marketing 
4.3.1. Wstęp do zagadnienia (pojęcie, geneza) 

4.3.2. Marketing dostosowany do ery urządzeń mobilnych 

4.3.3. Media społecznościowe w kontekście marketingu mobilnego 

4.3.4. Urządzenia mobilne 

4.3.5. Tworzenie i wykorzystanie aplikacji mobilnych 

4.3.6. Ocena efektywności stosowania aplikacji mobilnych 

4.3.7. Zastosowanie SMS w marketingu 

4.3.8. Zastosowanie e-mail w marketingu 
4.3.9. Analiza danych o użytkownikach stron internetowych 
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4.3.10. Ocena strony internetowej w kontekście marketingu na urządzeniach 
mobilnych 

4.3.11. Prowadzenie kampanii mobilnych (w Google AdWords; w Facebook Ads;

 promującej aplikacje mobilną; wideo w serwisie YouTube i Facebook). 

5. Szkolenie zostanie przeprowadzone przez trenera wskazanego przez Wykonawcę w załączonym do 

oferty Wykazie osób. 

6. Zamawiający zapewnia laboratorium komputerowe. 

7. Zamawiający nie zapewnia poczęstunku w trakcie przerw oraz obiadu. 

8. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dziennik zajęć i listę obecności uczestników szkolenia, zgodnie 
z wytycznymi Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do wydania uczestnikom certyfikatów kompetencji. Drukowane są one na 

wzorze zgodnym z wymogami w zakresie obowiązków informacyjnych beneficjenta w ramach PO WER, 

zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiającego. 

10. Certyfikaty kompetencji przyznawane są na podstawie pozytywnego wyniku z egzaminu, który 

Wykonawca przeprowadzi po zakończeniu szkolenia. 

11. W trakcie szkolenia Wykonawca przekaże uczestnikom materiały szkoleniowe (co najmniej skrypt 

obejmujący wszystkie zagadnienia poruszone podczas przedmiotowego szkolenia) w formie papierowej i 

tożsame materiały w wersji elektronicznej. 
12. Wykonawca przekaże przedstawicielowi Zamawiającego jeden egzemplarz materiałów, o których mowa 

powyżej w formie papierowej do dokumentacji prowadzonej przez Zamawiającego. 

13. Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie na okres szkolenia i egzaminu dla każdego uczestnika 

oprogramowanie niezbędne do przeprowadzenia zajęć w laboratorium komputerowym. 


