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OGŁOSZENIE
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Działając na podstawie art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1579 ze zm., zwaną dalej ustawą z zm.) Zamawiający przeprowadził postępowanie na: przeprowadzenie kursu na prawo
jazdy kategorii D w zakresie kwalifikacji wstępnej (przyśpieszonej lub uzupełniającej lub uzupełniającej przyśpieszonej) lub
szkolenia okresowego wraz z badaniami lekarskimi i egzaminami (wewnętrznym i państwowym) dla osób dorosłych będących
uczestnikami projektu „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego (szczegółowy opis w załączniku do ogłoszenia)
Nazwa i adres Zamawiającego: Zespół Szkół Mechanicznych nr2 im. Tytusa Maksymiliana Hubera, ul. Słoneczna 19,
85-348 Bydgoszcz
Kod CPV: 80411000-8 usługi szkoły jazdy, 80500000-9 usługi szkoleniowe
Przedmiot zamówienia: przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy D w
zakresie kwalifikacji wstępnej (przyśpieszonej lub uzupełniającej lub uzupełniającej przyśpieszonej ) lub szkolenia
okresowego wraz z badaniami lekarskimi i egzaminami (wewnętrznym i państwowym) dla osób dorosłych będących
uczestnikami projektu „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia" wspólfmansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach „Europejskiego Funduszu Społecznego"
Złożenie i otwarcie ofert: do dnia 14.01.2019r. do godziny 9:00 wpłynęła 1 oferta.
Otwarcie ofert odbyło się w dniu: 14.01.2019r. o godz. 9:15 w siedzibie Zamawiającego: Zespól Szkól Mechanicznych
nr2, ul. Słoneczna 19, 85-348 Bydgoszcz, gabinet dyrektora.
ZESTAWIENIE OFERT
ny brutto za jedna urzeszkolonaosob

Nazwa i adres Wykonawcy
Polski Związek Motorowy
Okręgowy Zespół
Działalności Gospodarczej
Sp. z o.o.
85-808 Bydgoszcz
ul. Białogardzka 7
Nazwa i adres Wykonawcy

Polski Związek Motorowy
Okręgowy Zespół
Działalności Gospodarczej
Sp. z o.o.
85-808 Bydgoszcz
ul. BiałogardzIca 7
Dziękujemy za złożenie ofert.

Cena brutto za
jadali
przeszkoloną
osobę D dla
osób nie
posiadających
C

Cena brutto za
jedną
przeszkoloną
osobę D dla
osób
posiadających
C

Cena
jednostkowa
brutto za osobę
kwalifikacje
wstępne
przyśpieszone

Cena jednostkowe
brutto za osobo
kwalifikacje
wstępne
uzupełniające

Cena jednostkowa
brutto za osobę
kwalifikacje wstępne
umpelniające
Prz$Piesacno

Cena brutto
badania
lekarskie i
psychologiczne
za jedną osobę

Cerka
jednostkowa
brutto za jedną
osobę szkolenie
okresowe

Cena jednostkowa
banto za jedną
przeszkoloną
osoby razem
poz. I.2,345,6,7

4800,00
zł

3200,00
zł

2000,00
zł

1200,00
zł

1000,00
zł

380,00
zł

350,00
zł

12930,00
zł

Zadeklarowana liczba
godzin zajęć
praktycznych dla
każdego uczestnika
projektu

Cena jednostkowa brutto za
jedną godzinę dodatkowych
zajęć praktycznych w
zakresie prawa jazdy kat. D

Wpis do Bazy
Usług
Rozwojowych
BUR
posiada/nie posiada

5

80,00 z1

nie posiada

