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Dotyczy. zaku§ pojazdu do *gzaminmiły*nla na kat. * a autorn*tyezną sknzyrłią

biegaw ,; napędzi* *lektrycznym dla WJORI} §łup*k.

Wojewodzki O§rcd*k Ruchu Dr*golł",ego lv Słupsku pl*nuje w n*ji:lizszym

czasie zakL;Bic i pojazd cio prz*pnawaetzani* egzamtnów państwowyeh na k*t, S. \S

związku z tym n* podstawle ań. §3, ust. 5 l_|stawy n ki*rujących pojazdami {Dz. U, Z

201§ r., poz. 3.41 z poźn. zr,l:,} prosuę m inforrłr*cję cry lłiyrażają Faństwo w*ię

lvzięcia *działu w po§tępowaniq_ł na xakup 1 szt. po,;azciu kat, B z aut*ł,t":atyczną

skrzynią l:ieg*w, c napędzle *iektrycznyn,: dla WfiR* §łupsk,

postęp*wanie o **zie!*nie zam*więnia publieznega planuj*my *gł*sić na pod*tawie

ant. 4, pkt s ustawy Praw* Zarn*wień Fuł:lieznyeh tj. roz*znani* *gn*uve {nie izw.

pełny przetarg}.

Frnsz* c infcrn"łację/wniosek czy *h*ą się Faństwo włączy* *o prac w zekresię

przygetowania opisu prz*dn:ił:tu z*:r,łówienia, istotnych warunków zamowi*ni* illub

oo komis.lt przetargowe1.

Prcs:ę 0 wyzfia§źeni* csoi:y lu[: *sob, ktore będą współpracowały z WORD §łup*k,

prelszę * wskazanie osch z imienia i nazwisk* *raz pod*nie danyeh, urnoaiiwiająeyeh

§prawny k*ntakt r wspołpra*ę, adres pe*ziy elektrcnicznej *n*z numer t*ięf*nu

komalkowego każdej z o*ob,

Fraszę niezwłc*znie o pisemną infoł"maejęlwnicsek \łljr&z z danyrni wsk*zar:ych

osob, jednak ni* p*zni*3 niz do {}7 li;t*ga 2*2S r, do godeiny 12:00,

Więe*j inrf*rma*ji i"ł:oźn* uzyskać: Anna Za*z*k tet, S5§-§48-21-3§,

przetan§i@wqrql.plupsĘ..p! lub *sohi**i* w p*k*ju nr § *d pn-pt w gcdz, 7.** _ 1§:*0,

§o wiadormości ó§k:

- ma tabliey ogłoszeń w §ń§&RD- poezekalłria 3OE

- na stnorrie główrtej wvrrw.word"sIupsk.p!
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