
 

 

 

Zapytanie o cenę – oferta szkoleniowa z dnia 14.10.2019 roku. 

 

 

Beneficjent: 

Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej - Lewiatan 

Ul. Piotrkowska 92, 90-103 Łódź 

 

Działanie X.2 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw” 

Poddziałanie X.2.2 „Wdrożenie programów typu outplacement” 

„Przedsiębiorcy wspierają outplacement”, nr RPLD.10.02.02-10-B001/17   

 

 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej w zakresie przeprowadzenia 

szkolenia: 

dla 2 uczestniczek mających IPD w dniach: 08/09.10.2019 oraz 10/11.10.2019 w zakresie 3 modułów: 1 

moduł: EXCEL – POZIOM PODSTAWOWY (16h), 2 moduł: KSIĘGOWOŚĆ MAŁEJ FIRMY – 

(32h), 3 moduł: OBSŁUGA PROGRAMU PŁATNIK W WERSJI 10.02.002 – SZKOLENIE 

PRAKTYCZNE (16h). dla 1 uczestnika mającego IPD w dniach: 11/14.10.2019 w zakresie 2 modułów: 

1 moduł - EXCEL – POZIOM PODSTAWOWY (16h), 2 moduł: KSIĘGOWOŚĆ MAŁEJ FIRMY – 

(32h) 

Tematyka Księgowość małej firmy:  

- podstawy prawne księgowości – rozporządzenia w sprawie prowadzenia książki przychodów i 

rozchodów, 

- ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podstawowe zagadnienia ustawy o VAT 

(zasady zwrotu podatku, deklaracje) 

- zakładania działalności gospodarczej – rejestracji wniosku w CEIDG (środki trwałe i wyposażenie - 

sposób ewidencji, sposoby naliczania amortyzacji) 

- jak dobierać właściwą formę opodatkowania do danej firmy z uwzględnieniem potrzeb firmy oraz 

możliwości rynku i przepisów  

- prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów  (przychody i koszty oraz inwenatryzacja ) 

- zasady rozliczania się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym 

- rozliczanie własnego podatku dochodowego i sporządzanie deklaracji PIT  

- Samochód w fimie wykorzystywany w działalności gospopdarczej, podróże służbowe (pozostałe 

kwestie związane z korzystaniem z samochodu służbowego) 

- obowiąkowy Split- payment od 1 listopada 2019. 

- JPK VAT - kto i kiedy składa, jak wypełnić i wysłać plik JPK VAT 



 

 

Tematyka: Obsługa programu płatnik w wersji 10.02.002 

Spis programu oraz ogólne zasady obsługi 

pojęcia używane w programie, 

standardowe elementy programu, 

przeglądanie i aktualizacja danych, 

komunikaty programu Płatnik. 

Zadania programu Płatnik 

scenariusz pracy z programem Płatnik, 

statusy dokumentów i weryfikacji, 

kartoteka płatników, 

kartoteka ubezpieczonych, 

typy dokumentów ubezpieczeniowych, 

kody tytułów ubezpieczenia, 

przygotowywanie dokumentów, 

przygotowywanie zestawu dokumentów, 

wysyłanie dokumentów do ZUS, 

potwierdzanie przekazania dokumentów. 

 

Funkcje programu – zajęcia praktyczne 

 

Obsługa danych płatnika 

zakładanie kartoteki płatnika, 

kreator kartoteki płatników, 

słowniki w kartotece płatnika, 

przeglądanie kartoteki płatników, 

edycja danych płatnika, 

weryfikacja danych płatnika, 

tworzenie dokumentów zgłoszeniowych płatnika z poziomu kartoteki. 

Obsługa danych ubezpieczonego 

zakładanie kartoteki ubezpieczonego, 

potwierdzanie danych płatnika i ubezpieczonego, 

przeglądanie kartoteki ubezpieczonych, 

edycja danych ubezpieczonego, 

weryfikacja danych ubezpieczonego, 

tworzenie dokumentów zgłoszeniowych ubezpieczonego z poziomu kartoteki, 

tworzenie dokumentu informacji dla osoby ubezpieczonej. 

Obsługa dokumentów ubezpieczeniowych 

tworzenie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych, 

przeglądanie dokumentów, 

edycja dokumentów, 

drukowanie dokumentów, 

weryfikacja dokumentów, 

tworzenie zestawu dokumentów, 

wysyłanie zestawu dokumentów, 

potwierdzanie wysłania zestawu dokumentów, 

raporty o wysyłce i potwierdzeniu, 

kreator importu dokumentów. 

Korygowanie dokumentów ubezpieczeniowych 

korygowanie dokumentów zgłoszeniowych, 

korygowanie dokumentów rozliczeniowych, 

kreator tworzenia korekty dokumentów rozliczeniowych. 

 



 

 

 

Tematyka: Podstawy Excel:  

Wstęga 
 

Wprowadzanie i modyfikacja danych 
 

Metody zaznaczania danych 
 

Operacje na kolumnach, wierszach i arkuszach 
 

Porównanie metod wklejania danych 
 

Wypełnianie serią 
 

Wykorzystanie gotowych formatów 
 

Zarządzanie wyglądem komórki 
 

Zarządzanie sposobem wyświetlania zawartości komórki 
 

Malarz formatów 
 

Blokada odwołań do komórek (zastosowanie dolara) 
 

Odwołania do innego pliku, arkusza 
 

Funkcje tekstowe: usuwanie zbędnych odstępów, łączenie tekstów, zamiana wielkości liter, wyświetlanie 

fragmentu wartości  

Funkcje Daty i Czasu 
 

Funkcje matematyczne: suma, średnia, min, max, ile.liczb, ile.niepustych 
 

Funkcje warunkowe: suma.jeżeli, średnia.jeżeli, licz.jeżeli. 
 

Funkcje wyszukiwania i dopasowania: wyszukaj.pionowo 
 

Autofiltr 
 

Sortowanie 
 

zamiana tekstu na liczbę (np kropki na przecinek) 
 

Tworzenie komentarzy 
 

Rodzaje wykresów 
 

Filtrowanie danych na wykresie 
 

Zamiana wiersza z kolumną 
 

Zmiana typu wykresu 
 

Zarządzanie wyglądem wykresu 
 

 

 

 

Przedmiot usługi: 

a. Tematyka: j/w. . 

b. Minimalny zakres: j.w.,  

c. Wymogi inne: wymagany jak najszybszy zapis na szkolenie.  

d. Termin realizacji: jak najszybciej – wsparcie musi rozpocząć się niezwłocznie!!!!!!!!!!!! Istnieje 

uzasadniona przyczyna aby uczestnicy otrzymali wsparcie(tj. rozpoczęcie) jeszcze w tygodniu kończącym 

się 17.10.2019 roku.  

e. Ukończenie kursu musi prowadzić do uzyskania kompetencji potwierdzonych odpowiednim 

zaświadczeniem/certyfikatem.  

 



 

 

Propozycje uwzględniające w/w zakresy szkolenia należy nadsyłać do dnia 16.10.2019 roku na adres: 

m.pluecki@konsorcjum.com.pl z uwzględnieniem niniejszego formularza. Dopuszcza się składanie propozycji 

oddzielnych na każdy moduł odrębnie.  

 

 

Wypełnia oferent: 

 

Proponuję cenę brutto z podziałem na moduły: 1……………………zł, 2…………………..zł, 3…………………zł. 

 

Dane 

oferenta/ów…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

 

 

Data i podpis:……………………………….. 

 

mailto:m.pluecki@konsorcjum.com.pl

