
 
 

Kutno, 22.09.2021 r. 

ROZEZNANIE RYNKU NR 03/PN36 

 

W związku z realizacją projektu „Wsparcie społeczno-zawodowe” współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego  na lata 2014-2020 

 

zapraszamy Wykonawców do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie szkoleń 

,,Podstawy logistyki w jednostkach gospodarczych i administracyjnych  

z uprawnieniami na wózki jezdniowe” 

 

I. Przedmiot rozeznania rynku: 

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Kutnie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku w związku  

z realizacją projektu „Wsparcie społeczno-zawodowe” zaprasza do złożenia oferty cenowej na 

realizację szkoleń ,,Podstawy logistyki w jednostkach gospodarczych i administracyjnych 

z uprawnieniami na wózki jezdniowe”, w celu rozeznania rynku, zgodnie z poniższą specyfikacją.

  

II. Zamawiający: 

Zakład Doskonalenia Zawodowego Płocku  

09-402 Płock, ul. Ułańska 1 

NIP:7741079234, REGON: 610019467 

Odbiorca zamówienia: 

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Kutnie 

99-300 Kutno, ul. Wyszyńskiego 11  

telefon/fax: 24 254 49 59 

e-mail:  kutno@zdz-plock.com.pl 

III. Opis usługi:  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TEMATYKA: 

Nr 

modułu 
Nazwa modułu 

Czas realizacji 

(w godz.) 

Teoria Ćwiczenia 

I. Zadania poszczególnych jednostek gospodarczych 5 11 

II. 
Dokumentacja procesów logistycznych jednostki 

gospodarczej 
5 11 

III. 
Organizacja pracy w jednostkach gospodarczych zgodnie 

z zasadami logistyki 
5 11 

IV. 
Przetwarzanie informacji na potrzeby działalności logistycznej 

w jednostce gospodarczej 
5 11 

V. Gospodarka odpadami 5 11 

VI. 
Przepływ zasobów i informacji pomiędzy komórkami 

struktury organizacyjnej 
3 2 

VII. Obsługa wózków jezdniowych z napędem silnikowym  44 15 

VIII. 
Bezpieczna obsługa wymiany butli gazowych  

w wózkach jezdniowych 
4 4 

 

Wymagania: 

 wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne oraz doświadczenie 

zawodowe umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia, przy czym minimalne 

doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie powinno być krótsze niż rok; 

 

Terminy szkoleń: 

I grupa 10 osób - 01 październik 2021 r.-31 październik 2021 r. 

II grupa 10 osób- 01 kwiecień 2022 r.-30 kwiecień 2022 r. 

III grupa – 01 październik 2022 r.-31 październik 2022 r. 

IV. Wykonawców prosimy o przesłanie oferty cenowej obejmującej zakres usługi do  27.09.2021 r. 

V. Załączniki do niniejszego rozeznania rynku stanowią: 

 Załącznik nr 1  - Formularz Ofertowy  

 

 
 



 
 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 
 

Nazwa i adres Wykonawcy: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………..………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

Płatnik VAT             tak    nie  

 

W odpowiedzi na rozeznania rynku nr  03/PN36 z dnia 22.09.2021 r. poniżej przedstawiam 

swoją ofertę cenową: 

 

 

Lp. Przedmiot zamówienia j.m. Cena brutto 

1. szkolenie ,,Podstawy logistyki w 

jednostkach gospodarczych i 

administracyjnych z uprawnieniami na 

wózki jezdniowe 

godzina  

 

Wybór modułu: 

 

 Zadania poszczególnych jednostek gospodarczych 

 Dokumentacja procesów logistycznych jednostki gospodarczej 

 Organizacja pracy w jednostkach gospodarczych zgodnie z zasadami logistyki 

 Przetwarzanie informacji na potrzeby działalności logistycznej w jednostce gospodarczej 

 Gospodarka odpadami 

 Przepływ zasobów i informacji pomiędzy komórkami struktury organizacyjnej 

 Obsługa wózków jezdniowych z napędem silnikowym  

 Bezpieczna obsługa wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych 

 

 

 

Data:………………………………….. 

  

 


