
Pakiet biurowy 

Zaoferowany komputer musi być wyposażony w zainstalowany pakiet biurowy. Oferowany pakiet biurowy musi 

spełniać minimalnie poniższe wymagania: 

 

• Wersja językowa: Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, 

• Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać 

narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców, 

• W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy 

i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy), 

• Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim, 

• Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: 

– edytor tekstu, 

– arkusz kalkulacyjny, 

– narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, 

– narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych, 

– narzędzie zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami), 

– narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet 

PC z mechanizmem OCR. 

 

Minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca edytora tekstu: 

• edycja i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i 

poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty, 

• wstawianie oraz formatowanie tabel, 

• wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych, 

• wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne), 

• automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków, 

• automatyczne tworzenie spisów treści, 

• formatowanie nagłówków i stopek stron, 

• sprawdzanie pisowni w języku polskim, 

• śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników, 

• nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, 

• określenie układu strony (pionowa/pozioma), 

• wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego 

i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną, 

• zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. 

 

Minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca arkusza kalkulacyjnego: 

• tworzenie raportów tabelarycznych, 

• tworzenie wykresów liniowych (wraz z linią trendu), słupkowych, kołowych, 

• tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje 

matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu, 

• tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne 

z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice), 

• obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające 

analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych, obsługa makr 

VB, 


