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Dotyczy: zakup pojazdów do egzaminowania na kat. B dla WORD Słupsk.
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Wojewodzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku planuje w najbliższym

czasie zakupió 1 pojazd do pzeprowadzania egzaminow państwowych na kat. B, W
związku z tym na podstawie ań. 53, ust. 5 Ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. Z
05.01,2O11 r.

z

pożn. zm.) proszę o informację czy wyrażĄą Państwo wolę wzięcia

udziału w postępowaniu na zakup 1 szt.'pojazdu kat. B dla WORD Słupsk.

postępowanie o udzielenie zamowienia publicznego planujemy ogłosió na podstawie
art.

4, pkt 8 ustawy Prawa Zamowień Publicznych tj, rozeznanie cenowe (nie żw.

pełny przetarg).

Proszę o informację/wniosek czy chcą się Państwo włączyc do prac w zakresie
pzygotowania opisu przedmiotu zamowienia, istotnych warunków zamowienia i/lub
do komisji przetargowej.

Proszę o Wznaczenie osoby lub osob, które będą wspołpracowałyz WORD Słupsk.
Proszę o wskazanie osob z imienia i nazwiska oraz podanie danych, umożliwiających
sprawny kontakt

i

wspołpracę: adres poczty elektronicznĄ oraz numer telefonu

komórkowego każdej z osob.

Proszę niezwłocznie o pisemną informację/wniosek wraz

z

danymi wskazanych

osób, jednak nie poźniej niż do 05.10.2018 r. do godziny 10:00.

Więcej informacji można uzyskać: Anna Zaczek tel.
przetargi@word.slupsk.p|

lub osobiście w pokoju nr 9 od pn-pt w godz. 7:00

Z poważaniem

Do wiadomości OSK:

-

059-848-21-35,

na tablicy ogłoszeń w WORD- poczekalnia BOE

na stronie głównej www.word.slupsk.pl

-

15:00.

