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Nr zamówienia  XXIw/2/2018 

Bydgoszcz, data 13.03.2018 

 
WYNIKI Zapytania ofertowego 

 

Informacja o wynikach postępowania dotyczącego Zapytania ofertowego XXIw/1/2018 z dnia 
23/02/2018   

 

Wyłoniono następujących wykonawców świadczenie usługi instruktora nauki jazdy kat. C lub D.: 

I. Sławomir Samul, ul. Słoneczna 17; 88-400 Żnin, cena jednostkowa instruktarzu w  zł za  godzinę wraz 

z kosztami zleceniodawcy kat. „D”: 30,00zł/h, zaoferowana liczba godzin pracy: 340h, data 

wpływu oferty: 28/02/2018. 

II. Adam Gallas, ul. Berlinga 15/21, 85-796 Bydgoszcz, cena jednostkowa instruktarzu w  zł za  godzinę 

wraz z kosztami zleceniodawcy kat. „D”: 30,00zł/h, zaoferowana liczba godzin pracy: 300h, data 

wpływu oferty: 02/03/2018. 

III. Tomasz Bubiak ul. E. Orzeszkowej 2/6; 85-149 Bydgoszcz,  cena jednostkowa instruktarzu w  zł za  

godzinę wraz z kosztami zleceniodawcy kat. „C”: 30,00zł/h, zaoferowana liczba godzin pracy: 

380h, data wpływu oferty: 27/02/2018. 

IV. Dariusz Tabaczyoski ul. J. Pawła II 70/3;  86-031 Osielsko, cena jednostkowa instruktarzu w  zł za  

godzinę wraz z kosztami zleceniodawcy kat. „C”: 30,00zł/h, zaoferowana liczba godzin pracy: 

380h, data wpływu oferty: 28/02/2018. 

V. Maciej Chełminiak ul. T.Boya-Żeleoskiego 6/48, 85-858 Bydgoszcz, cena jednostkowa instruktarzu w  

zł za  godzinę wraz z kosztami zleceniodawcy kat. „C”: 30,00zł/h, zaoferowana liczba godzin 

pracy: 40h, data wpływu oferty: 01/03/2018. 

 

Na usługę  instruktora nauki jazdy kat. D w ramach Zapytania ofertowego XXIw/1/2018 

wyłoniono wykonawców na 640 godzin szkoleo w koszcie jednostkowym 30,00zł/h. 

Na usługę  instruktora nauki jazdy kat. C w ramach Zapytania ofertowego XXIw/1/2018 

wyłoniono wykonawców na 800 godzin szkoleo w koszcie jednostkowym 30,00zł/h. 

Ogółem wyłoniono wykonawców na 1.440 godzin instruktarzu nauki jazdy kat. C lub D z 

zaplanowanych 2.200 godzin zajęd praktycznych dla 40 uczestników projektu. 

Pełna lista osób które odpowiedziały na zapytanie ofertowe: 
Sławomir Samul, ul. Słoneczna 17; 88-400 Żnin, 

Adam Gallas, ul. Berlinga 15/21, 85-796 Bydgoszcz, 

Tomasz Bubiak ul. E. Orzeszkowej 2/6; 85-149 Bydgoszcz, 

Dariusz Tabaczyoski ul. J. Pawła II 70/3;  86-031 Osielsko, 

Maciej Chełminiak ul. T.Boya-Żeleoskiego 6/48, 85-858 Bydgoszcz. 


