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Szkolenie specjalistyczne dotyczące
uprawnień do kierowania pojazdami
lądowymi - kurs prawo jazdy kat.B+E

Zapytanie ofertowe

Szkolenie specjalistyczne dotyczące uprawnień do kierowania
pojazdami lądowymi - kurs prawo jazdy kat.B+E ( zajęcia na
terenie Kościana)
Przejdź do postępowania głównego

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Chlebowa 4/8
61-003 Poznań

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r2663,Szkolenie-specjalistyczne-dotyczace-uprawnien-do-kierowania-pojazdami-ladowymi-k.html


tel.61 858 77 24

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Postępowanie zakończone

Numer postępowania
PO.ROK.589-592.2020

Numer części
PO.ROK.592.2020

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Data publikacji
15.10.2020 14:00

Termin złożenia oferty
23.10.2020 15:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego – kurs prawo
jazdy kat.B+E wraz z egzaminem i wydaniem prawo jazdy dla 5 uczestników.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej
Zamawiający wymaga posiadania aktualnego wpisu do rejestru przedsiębiorców
prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.



Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

Warunki realizacji umowy
Zamawiający nie określa warunków realizacji umowy.

Branże CPV

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

Pliki do pobrania
Zawiadomienie o wyniku pdf, 31.8 KB
Dodano po publikacji w dniu 09.11.2020 09:22:09

Informacja z otwarcia ofert pdf, 32.96 KB
Dodano po publikacji w dniu 09.11.2020 09:16:37

Zapytanie ofertowe pdf, 199.82 KB

Opis przedmiotu zamówienia docx, 20.61 KB

Formularz ofertowy docx, 17.1 KB

Komunikaty zamawiającego
Data

Opublikowane przez

Treść

09.11.2020 09:20:17

Sylwia Jacczak

Brak ofert

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/17163,Zawiadomienie-o-wyniku.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/17163,Zawiadomienie-o-wyniku.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/17162,Informacja-z-otwarcia-ofert.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/17162,Informacja-z-otwarcia-ofert.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/12783,Zapytanie-ofertowe.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/12783,Zapytanie-ofertowe.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/12781,Opis-przedmiotu-zamowienia.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/12781,Opis-przedmiotu-zamowienia.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/12782,Formularz-ofertowy.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/12782,Formularz-ofertowy.html


Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Nie masz konta? Żaden problem.

Kontynuuj przez szybką rejestrację

lub

Zarejestruj nowy profil

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

E-mail/Login  Hasło

 Zapamiętaj mnie

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link
aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/oferent
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/register
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/przypomnij
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/register/aktywacja,Ponownie-wyslij-link-aktywacyjny.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/register/aktywacja,Ponownie-wyslij-link-aktywacyjny.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/register
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