
Program Rozwoju Kompetencji Kierunku Transport 

na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu 

Politechniki Poznańskiej 
Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań, 

tel. 61 665 2716, 61 665 2313, www.dts.put.poznan.pl/power 

Data ………………………………….. 
Oferta 

Zamawiający: 
Nazwa: Politechnika Poznańska 
Adres: pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, 60-965 Poznań 

Wykonawca: 
Nazwa: ……………………………………………………… 
Adres: ……………………………………………………….. 
Dane kontaktowe: …………………………………….. 

Przedmiot oferty: 
Organizacja kursu na wózek widłowy (operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym), obejmującego: 
• szkolenie zgodne z programem UDT nr 2/2007/OUTB, pt. „Minimalne wymagania dotyczące programów kursów 
dla osób ubiegających się o uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzeń transportu bliskiego (UTB)” 
(łącznie z zapewnieniem praktycznych elementów szkolenia na wózkach widłowych dla każdego uczestnika w wymiarze 
zgodnym z programem szkolenia UDT nr2/2007/OUTB), 
• zewnętrzny egzamin państwowy przed komisją kwalifikacyjną, powołaną przez właściwy organ UDT,
• wystawienie uprawnień do kierowania wszystkimi rodzajami wózków jezdniowych (elektryczne, spalinowe,
czołowe, boczne) wraz z uprawnieniami do wymiany butli gazowych LPG. 

Liczba osób do przeszkolenia: 20 osób (Studenci PP WMRiT kierunku Transport). 

Wymiar kursu: 2 edycje x 10 osób x 69h szkoleniowych. 

Prognozowany termin realizacji kursu: rok 2017 (jedna edycja) i rok 2018 (jedna edycja). 
Termin do indywidualnego uzgodnienia między stronami niekolidujący z terminami zajęć dydaktycznych na PP: 
edycja pierwsza kwiecień-maj 2017, edycja druga termin do uzgodnienia.  

Miejsce realizacji kursu: Poznań. Zapewniamy salę audiowizualną oraz szatnię. 

Dojazd, nocleg, wyżywienie jest indywidualnym kosztem prowadzącego i nie podlegają refundacji przez Zamawiającego. 
Płatność po realizacji szkolenia odebranego przez Zamawiającego protokołem zdawczo-odbiorczym.  

Realizacja szkolenia: zgodnie z programem UDT nr 2/2007/OUTB, pt. „Minimalne wymagania dotyczące 
programów kursów dla osób ubiegających się o uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzeń 
transportu bliskiego (UTB)”. 

Cena netto za 1 osobę  …………………… 
Cena brutto za 1 osobę …………………… 

Kryterium wyboru oferty to cena. 

Oferty prosimy składać drogą E-mailową na adres: szymon.fierek@put.poznan.pl 
Końcowy termin składania ofert upływa: 15 marca 2017 

Podpis i pieczątka Zamawiającego 
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