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Łęczyca dnia, 31.08.2020 r. 

CKZŁ.271.12.2020 

ZMIANA OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

DLA 

Zapytania ofertowego w ramach zasady konkurencyjności 

 o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro 

Projekt „Nowy wymiar kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Łęczycy” –  

Umowa o dofinansowanie projektu Nr RPLD.11.03.01-10-0048/19-00 

Ogłoszenie opublikowane w Bazie konkurencyjności w dniu 28.08.2020 r. Nr ogłoszenia 2020-2054-2198 

Zakup samochodu osobowego do nauki jazdy - kat. B 

 

1. Zamawiający: Powiat Łęczycki, w imieniu którego postępowanie prowadzi Centrum Kształcenia Zawodowego 

w Łęczycy, ul. Ozorkowskie Przedmieście 2, 99-100 Łęczyca, NIP 5070062983 w imieniu, którego działa 

Dyrektor – Pan Kamil Cieśliński,  godz. urzędowania: poniedziałek – piątek od 07.30 – 15.30. 

2. Przedmiot zamówienia: „Zakup samochodu osobowego do nauki jazdy - kat. B w ramach projektu pn.: „Nowy 

wymiar kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Łęczycy”” - realizacja zadania nr 

10, poz. 89: „Modernizacja i wyposażenie/doposażenie pracowni i warsztatów dla zawodów: T. pojazdów 

samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, T. mechanik, T. żywienia i usług gastronomicznych, T. 

usług hotelarskich. Typ projektu 1c)”. Umowa o dofinansowanie projektu nr: RPLD.11.03.01-10-0048/19-00.  

Zamawiający wymaga realizacji następującego zadania: Zakup samochodu osobowego do nauki jazdy - kat. B 

w ramach projektu pn.: „Nowy wymiar kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w 

Łęczycy”. 

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup jednej sztuki nowego pojazdu osobowego, dostosowanego przez Wykonawcę 

do nauki jazdy - kategoria B, wyposażonego w instalację gazową i o charakterystyce określonej w niniejszym 

zapytaniu, w tym załączniku nr 8 – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. 

 

Zmianie uległ załącznik nr 8 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz 

załącznik nr 10 – Kalkulacja. 
  

 

 

 

Zamawiający zamieścił na stronie szkoły www.ckpl.pl pliki do pobrania.  
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