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Informujemy, iż w toku prowadzonego p stępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na zadanie: "Najem bez limitu kilometrów na okres 4 Latnastępujących
samochodów:
aj od 9 do 13 szt. samochodow osobowych przystosowanych do przeprowadzania egzaminów
państwowych II' zakre ie prawa jazdv kat. B zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
\1'W:: z pakietem ubezpieczeń OC, A (' .. \.\ T~d/u kierujucego i pasażerćw w wysokości nie
mniej niż 10.000,00 ::I na każdą osobę oraz Assistance, wraz z zamontowanym systemem
rejestracji egzaminów w każdym antochodzie zgodnie : opi em przedmiotu zamówienia. "

wpłynęło dnia 23 marca 2010r. pytanie następującej treści :

l.Cz)' aktualny odpis z rejestru przed iębiorcow KR.S· jest wystarczającym dokumentem
potwierdzającym dla punktu 11podpunkt 1.3
aktualo odpi z wlaś ciwego rejestru w celu w 'kazania braku pod taw do wykluczenia
w oparciu o art. 24 u t. 1 pkt 2 u ·taw~ Pzp. wystawiony nie wcześ niej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu kladania ofert, a, rosunku do o ób fizycznych oświadczenia
w zakre ie art. 24 u t. 1 pkt 2 u tawv ?

W myśl art. 38 u t. 2 ustawy z dnia 29 st) cznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U.
z 2007 r 223 p Z. 1655) wyj a śniamy.

ktualn odpi
porv ierdzając m
podpunkt 1.3

z rejestru przed iębiorców KRS te t wy tarczając m dokumentem
pełnienie warunku udziału w po (ltlowaniu określone w punkcie 11

Udzielone wyjaśnienia nie powodują zmiany terminu składania ofert.
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WORD przeprowadza
egzaminy państwowe dla o ób

WORD organizuje
kur y i szkolenia

• ubiegających ię
o prawo jazdy

• dokształcające kierowców
wykonujących zarobkowy
transport drogowy

• ubiegających się o wymianę prawa
jazdy wydanego za granica

• kandydatów na instruktorów osób
ubiegających się o uprawnienia
do kierowania pojazdami

• podlegających kontrolnemu
prawdzeniu kwalifikacji

• kierowców naruszających przepisy
ruchu drogowego umożliwiające
zmniejszenie liczby punktów karnych


