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WYNIKI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W TRYBIE POZAUSTAWOWYM 

NA DWIE USŁUGI SZKOLENIOWE tj. 20 GODZINNEGO KURSU EXCEL ORAZ 16 GODZINNEGO KURSU 

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PROJEKTOWYM DLA 4 PRACOWNIKÓW BIURA LGD. 

 

INFORMACJA O WYBORZE USŁUGODAWCY 

1. Przedmiot zamówienia: 

 

Przeprowadzenie 20 godzinnego Kursu Excel oraz 16 godzinnego kursu Zarządzanie zespołem 

projektowym dla 4 pracowników biura LGD. 

 

Zakres tematyczny dla Kursu Excel:  

1. Przypomnienie podstawowych funkcji programu Excel: - zasady prawidłowego wprowadzania danych – 

format liczbowy, walutowy, procentowy, tekstowy, daty, - parametry czcionki, wyrównanie i 

obramowanie, - wypełnianie serią danych – seria napisów, dat i czasu, seria danych rosnąca, malejąca, 

stała, liczbowa, niestandardowa seria danych, - malarz formatów, - organizacja zbiorów danych z użyciem 

obiektu tabela, - szybkie grupowanie wierszy i kolumn, - śledzenie formuł, śledzenie zależności i 

poprzedników, - zaawansowane użycie narzędzia kopiuj, wklej specjalne.  

2. Narzędzie Przejdź do…: - kopiowanie zakresu, w którym są ukryte wiersze, - formatowanie jedynie 

komórek z wprowadzonymi już danymi, - uzupełnianie pustych komórek.  

3. Formatowanie warunkowe: - wyróżnianie komórek zawierających określony tekst lub wartości, - paski 

danych, zakresy kolorów, zestawy ikon, - zaznaczanie wartości zduplikowanych lub unikatowych, 

- tworzenie formuł określających formatowane komórki, 

- formatowanie warunkowe dat z wykorzystaniem funkcji, 

- formatowanie warunkowe z wykorzystaniem prostych formuł. 

4. Zaawansowane funkcje: 

- funkcje logiczne; 

- funkcje wyszukiwania i odwołań; 

- funkcje daty i czasu; 

- funkcje tekstowe: 

- zastosowanie funkcji czy błąd, jeżeli błąd, czy tekst, czy liczba do wykrywania i eliminowania błędów; 

- składanie kilku funkcji w jedną ; 

5. Obliczenia za pomocą funkcji tablicowych: 

- tworzenie funkcji tablicowych w MS Excel, działających na dużych zbiorach danych, 

- wykorzystanie funkcji tablicowych celem eliminacji zbędnych obliczeń, 
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- zagnieżdżanie funkcji w innych funkcjach z wykorzystaniem funkcji tablicowych. 

6. Zarządzanie arkuszami i skoroszytami, łączenie danych: 

- narzędzie konsoliduj do tworzenia połączeń z danych znajdujących się w różnych plikach i skoroszytach, 

- tworzenie obliczeń z danych znajdujących się w innych arkuszach i skoroszytach, 

- tworzenie łączy pomiędzy plikami, edycja łączy, aktualizacja danych. 

7. Ochrona arkusza i skoroszytu; poprawność danych: 

- zabezpieczanie treści w arkuszu i skoroszycie, 

- blokowanie dostępu do pliku za pomocą haseł. 

8. Zaawansowane opcje sortowania i filtrowania: 

- sortowanie – zmiana klucza sortowania, zaawansowane opcje, 

- wielopoziomowe sortowanie danych, 

- narzędzie Autofiltr, 

- filtr niestandardowy, 

- filtrowanie z użyciem znaku *. 

9. Analiza symulacji 

- dodatek Solver, 

- narzędzie Szukaj wyniku, 

- jednowejściowa i dwuwejściowa tabela danych. 

10. Metody importu danych do MS Excel: 

- import plików tekstowych, bazodanowych i ze stron www, 

- wykorzystanie odpowiednich narzędzi związanych z przetwarzaniem danych tekstowych, 

- zastosowanie funkcji i narzędzi MS Excel celem eliminacji błędów powstających podczas importowania  

danych. 

11. Tabele przestawne: 

- tworzenie tabeli przestawnej, 

- odświeżanie danych, 

- zmiana funkcji obliczeniowych, 

- grupowanie danych, 

- filtrowanie i sortowanie w tabelach przestawnych, 

- pola i elementy obliczeniowe, 

- tabela przestawna z danych zewnętrznych. 

12. Zaawansowane wykresy – wizualizacja danych: 

- zasady doboru typu wykresu, omówienie rodzajów, 

- tworzenie wykresów złożonych, 

- zmiana zakresów danych, 

- ustawienia zaawansowane – zmiana kolorów, układu i skali, 

- szczegółowe ustawienia układu danych prezentowanych na wykresie, 

- wzbogacanie wykresów obiektami graficznymi, 

- wykres z dwiema osiami oraz linia trendu. 

13. Makropolecenia: 

- nagrywanie, uruchamianie, bezpieczeństwo, 

- modyfikacja i usuwanie makr, 
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- przypisywanie makr do przycisków. 

 

Zakres tematyczny dla Kursu Zarządzanie zespołem projektowym: 

1. Zespół a jednostka – komunikacja w zespole różnorodnym 

2. Style zachowań - świadomość własnego stylu komunikacji z pozostałymi członkami 

zespołu 

3. Właściwa komunikacja wspierająca współpracę i prowadząca do wzrostu 

efektywności zespołu 

4. Rozwijanie umiejętności współpracy w zespole 

5. Reguły efektywnej pracy w zespole 

6. Sytuacje konfliktowe w zespole. Rola członków zespołu w rozwiązywaniu trudnych 

sytuacji 

7. Kto naprawdę tu rządzi? Nieformalne role grupowe i struktury w zespole 

8. Diagnoza twojego zespołu – coaching grupowy z uczestnikami 

9. Komunikacja wewnętrzna w zespole 

10. Komunikacja interpersonalna jako podstawa kształtowania dobrej komunikacji 

wewnątrz zespołu 

11. Zarządzanie przepływem informacji w zespole 

12. Strategia nietypowych powiązań (twórczego kombinowania) – metody indywidualnej 

pracy kreatywnej w zespole 

13. Strategia odroczonego wartościowania w zespole 

Po szkoleniu każdy uczestnik otrzyma imienne zaświadczenie oraz materiały szkoleniowe. 

 

2. Rozeznanie rynku: 

Ofertę umieszczono na stronie internetowej www.dirow.pl  w dniu 12.11.2019r. oraz rozesłano do trzech 

firm zajmujących się organizacją szkoleń o tematyce zawartej w zaproszeniu.  

Odpowiedź na zaproszenie otrzymano  od: 

Oferta nr 1  - Business Masters Centrum Edukacji, ul. Grabowa 8,95-200 Pabianice; 

Oferta nr 2  - Centrum Szkoleniowe FRDL, ul. Krzysztofa Kolumba 86, 70-035 Szczecin;  

Oferta nr 3  - Zachodniopomorskie Centrum Informatyki, ul. Boguchwały 18 lok.2, 71-531 Szczecin; 

Oferta nr 4 – Centrum Informatyki, ul. Boguchwały 18 lok.2, 71-531 Szczecin; 

 

3. Wybór oferty: 

Wybrano ofertę  2 – Centrum Szkoleniowe FRDL, ul. Krzysztofa Kolumba 86,70-035 Szczecin. 

 

4. Uzasadnienie wyboru oferty: 

http://www.dirow.pl/
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Oferta spełnia wszystkie warunki określone w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej w trybie 

pozaustawowym i uzyskała 93,58 punkty według kryteriów zawartych w zaproszeniu. 


