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Opis przedmiotu zamówienia 

Zadanie 3 – Oprogramowanie graficzne i video 

 

Niniejsze zamówienie dotyczy konkretnych produktów powszechnie znanych na rynku, których standardy jakościowe są określone przez licencjodawcę w umowie 

licencyjnej i dokumentacji. 

 

L.p. Rodzaj Opis Ilość sztuk 

1.  Corel Painter 

Platforma: Windows 
Forma: licencja elektroniczna 
Wersja językowa: multilanguage 
Okres licencji: bezterminowa 
Przeznaczenie licencji: edukacyjna 
Ilość stanowisk: 16 (Classroom 15+1) 
Warunki równoważności:  
- obsługa monitorów 4K i ultra HD oraz wielu monitorów równocześnie 
- tworzenie grafiki wektorowej i układu stron 
- edycja zdjęć i map bitowych 
- przekształcanie map bitowych na postać wektorową 
- przechwytywanie zawartości ekranu 
- projektowanie witryn internetowych 
- zarządzanie czcionkami TrueType i OpenType 
- kreator kodów paskowych 
- kreator druku dwustronnego 
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2.  Corel VideoStudio Pro 

Platforma: Windows 
Forma: licencja elektroniczna 
Wersja językowa: multilanguage 
Okres licencji: bezterminowa 
Przeznaczenie licencji: edukacyjna 
Ilość stanowisk: 16 (Classroom 15+1) 
Warunki równoważności: 
Dzielony ekran (Obsługa edycji minimum z 4 kamer ); Korekcja zniekształceń obiektywu; Wsparcie dla video 360 stopni ,4K; 
Efekt przejścia/przezroczystości; Rozszerzona modyfikacja czasu; Śledzenie ruchu; Filtry i efekty kolekcja min. 2 tys; Zmiana 
balansu bieli, dodawanie filtru saturacji podczas edycji; Normalizacja ścieżek audio; Darmowa baza soundtracków; Import 
formatówVideo: AVI, DivX*, DV, DVR-MS, HDV, HEVC (H.265), M2T, M2TS, M4V, MKV, MOD, MOV(H.264), MPEG-1/-2/-4, 
SWF*, TOD, UIS, UISX, WebM, WMV, XAVC S, 3GP, Non-encryptedDVD titleAudio: AAC, Aiff, AMR, AU, CDA, M4A, MOV, 
MP3, MP4, MPA, OGG, WAV, WMA; interfejs użytkownika 4K 
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3.  
Corel PaintShop Pro 

 

Platforma: Windows 
Forma: licencja elektroniczna 
Wersja językowa: multilanguage 
Okres licencji: bezterminowa 
Przeznaczenie licencji: edukacyjna 
Ilość stanowisk: 16 (Classroom 15+1) 
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Warunki równoważności: 
Wbudowany zestaw poradników wideo dla łatwiejszej obsługi programu; Obsługa plików RAW; Prostsze tworzenie i 
zarządzanie warstwami; Wbudowany zestaw filtrów pozwalających w prosty sposób uzyskiwać różne efekty graficzne; 
Narzędzia do rysowania i malowania; Zestaw narzędzi do tworzenia grafiki internetowej; System umożliwiający inteligentną 
korekcję zdjęć; Zestaw zawierający zaawansowane narzędzia do retuszu, np. Zdjęć portretowych; Pakiet dodatkowych filtrów, 
tekstur i grafik tła; Import plików AI, BMP, CAL, CALS, CGM, CLP, CUR, CUT, DCX, DIB, EMF, EPS, GIF, HDP, IFF,IMG, 
J2C, J2K, JIF, JP2, JPC, JPE, JPEG, JPG, JPS, JPX, MAC, MPO, MRW, MSP, PBM, PCD*, PCT,PCX, PDF, PGM, PIC, 
PICT, PNG, PNS, PPM, PS, PSD, PSP (PSP image files), RAS, RAW, RIF, RLE,SCT, SVG, SVGZ, TGA, TIF, UFO, WBM, 
WBMP, WDP, WEBP, WMF; Export do BMP, CAL, CALS, CLP, CUT, DCX, DIB, EMF, EPS, AI, PS, GIF, HDP, WDP, IFF, 
IMG, JP2,J2C, J2K, JPC, JPX, JPG, JIF, JPE, JPEG, MAC, MSP, PBM, PCX, PGM, PIC, PPM, PNG, PSD, PSP(PSPIMAGE 
FILES), RAS, RAW, RIF, RIFF, RLE, SCT, CT, JPS, PNS, TGA, TIF, TIFF, WBMP, WBM,WEBP, WMF; Wsparcie plików 
RAW: 3FR, ARW, CR2, CRW, DCR, DNG, K25, KDC, NEF, NRW, ORF, PEF, RAF,RW2, SR2, SRF, X3F; Obsługiwane 
formaty Brush: PaintShop Pro Brush (.pspbrush), Adobe Photoshop Brush (.abr)Jasc Brush (.jbr); Narzędzia fotograficzno-
malarskie; Dziesięć rodzajów korekcji; Migracja do mediów społecznościowych 

4.  CorelDRAW Graphics Suite 

Platforma: Windows 
Forma: licencja elektroniczna 
Wersja językowa: multilanguage 
Okres licencji: bezterminowa 
Przeznaczenie licencji: edukacyjna 
Ilość stanowisk: 16 (Classroom 15+1) 
Warunki równoważności: 
Pakiet oferujący narzędzia do projektowania grafiki, układów stron, ilustracji, edycji zdjęć, trasowania, przygotowania grafik 
internetowych, tworzenia logotypów, broszur, reklam do serwisów społecznościowych i innych projektów, prac do druku, 
ozdobnych i typograficznych. Oprogramowanie musi umożliwiać obsługę formatu PDF/X-4 oraz posiadać opcje eksportowania 
do formatu PDF/X odpowiadającego wymaganiom normy ISO, zamianę szkiców wykonanych bezpośrednio na urządzeniu 
obsługującym rysik na krzywe wektorowe, tworzenie symetrycznych kompozycji w czasie rzeczywistym, dostosowanie 
obszaru roboczego do indywidualnych potrzeb 
Funkcje: 

• Grafiki wektorowej: podstawowe linie i kształty można przekształcać w skomplikowane prace, a liczne narzędzia do 
tworzenia kształtów i rysowania pozwalają uzyskać różnorodne krzywe. 

• Układu stron: w pakiecie wszystkie niezbędne narzędzia do tworzenia układu stron broszur, wielostronicowych 
dokumentów itp. 

• Edycji zdjęć: retuszowanie i udoskonalanie zdjęć dzięki wszechstronnym narzędziom programu, którego działanie bazuje 
na warstwach. Programu do tworzenia pięknych zdjęć o dużej rozpiętości tonalnej (HDR) z obrazów w formacie RAW. 

• Typografii:  efekty, takie jak cienie i kontury, dostosowywanie wyglądu czcionek i dopasowywanie tekstu do ścieżek, 
korzystając z kompletnego zestawu narzędzi typograficznych. 

• Narzędzi do grafik internetowych: cała gama wzorców i narzędzi do tworzenia grafik internetowych umożliwia 
opracowywanie atrakcyjnych materiałów do publikowania w Internecie. Zestaw narzędzi oferujących precyzję na poziomie 
pikseli sprawia, że każda grafika, wyeksportowana do publikacji w Internecie, będzie miała wyraźne krawędzie. 

• Wysokiej jakości wydruków: kontrola spójności kolorów dla różnych obszarów zastosowań, a przed rozpoczęciem 
pewność, że kolory zostaną wiernie oddane 

Zasoby 

• 7000 obrazków clipart, obrazów cyfrowych oraz szablonów grafik na pojazdy 

• 1000 zdjęć o wysokiej rozdzielczości 

• Ponad 1000 czcionek TrueType i OpenType 
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• 150 profesjonalnie zaprojektowanych szablonów 

• Ponad 600 rodzajów wypełnień mapą bitową, wektorowych i tonalnych. 

 


