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PRZEPROWADZA
egzaminy państwowe
na prawo jazdy
wszystkich kategorii

szKoLI
kandydatów
na egzaminatorów

kierowców przewożących
towary niebezpieczne
(ADR i cysterny)

kierowców w zakresie
wykonywania transportu
drogowego taksówką

kierowców naruszających
przepisy ruchu
drogowego

w zakresie udzielania
pierwszej pomocy pzed-
medycznej

nauczycieli w zakresie
bezpieczeństwa dzieci
w ruchu drogowym

dzieci na miasteczku
ruchu drogowego

REALIZUJE ZADANIA
NA RZECZ POPRAWY
BEZPIECZEŃSTWA
RUCHU DROGOWEGO

WYKoNUJE
pełen zakres badań
w Okręgowej Stacji
Kontroli Pojazdów

L, dz. .,.a.E,h.Do17 Słupsk, dn. 21,06.2017 r.

pan Mariusz szambelan

Prezes Oddziału Terenowego nr 4 w Słupsku

Ogólnopolskiej lzby Gospodarczej OSK

ul. Marii Konopnickaą 1612

76 - 200 Słupsk

Dotyczy: zakup pojazdu do egzaminowania na kat. A,1 dla WORD Słupsk.

Wojewodzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku planuje w ll półroczu

2017 r. zakupić pojazd do przeprowadzania praktycznej części egzaminów

państwowych na prawo jazdy kat. A1,

Wzwiązku z tym na podstawie ań. 53, ust, 5 Ustawy o kierujących pojazdami(Dz. U.

z 05.01 ,2011 r. z pożn. zm. Nr 30, poz. 151) proszę o informację czy wyrażĄą

Państwo wolę wzięcia udziału w postępowaniu na zakup pojazdu kat. A1 dla WORD

Słupsk.

Proszę o informację/wniosek czy chcą się Państwo włączyó do prac w zakresie

przygotowania opisu przedmiotu zamówienia i/lub do komisji przetargowej,

Proszę o Wznaczenie osoby lub osob, które będą wspołpracowały z WORD Słupsk,

Proszę o wskazanie osób z imienia i nazwiska oraz podanie danych,

umozliwiających sprawny kontakt i wspołpracę: adres poczty elektronicznĄ oraz

numer telefonu komórkowego każdej z osób.

Proszę o pisemną informację/wniosek wraz z danymi wskazanych osob w terminie

do 23 czewvca 2017 r. do godziny 13:00.

Więcej informacji można uzyskaó: Anna Zaczek tel. l59l 8482135,

przetargi@word.slupsk.pl lub osobiście w pokoju nr 9 od pn-pt w godz. 7:00 -

Z poważaniem

Do wiadomości oskl §
- na tablicy ogłoszeń w WORD- poczekalnia BOE

- na stronie głównej www.word.sluosk.p|


