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Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym  

(OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi) 
o warto ści szacunkowej nie przekraczaj ącej kwoty okre ślonej  
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 u stawy na : 

przeprowadzenie kursów dla uczniów szkół zawodowych   
w ramach realizacji projektu  

pt. „Lepsza szkoła zawodowa – lepszym jutrem III”  
 

 
 
 
1)  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO: 

 Powiat Namysłowski, Plac Wolności 12 a,  46-100 Namysłów 
2)  OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA: 

Tryb postępowania o udzielenie zamówienia: przetarg nieograniczony na 
podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. 
zmianami). 

3)  INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU OGŁOSZENIA W BIULETY NIE ZAMÓWIEŃ 
PUBLICZNYCH: 

 Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 
Publicznych w dniu 17.09.2012 r. 

4) ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ B ĘDZIE DOSTĘPNA    
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona została na stronie 
internetowej Starostwa Powiatowego w Namysłowie: http://www.namyslow.pl   w 
dniu 17.09.2012 r.                                                                                                                                                                                                                                         
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można również odebrać po 
uprzednim złożeniu wniosku z danymi tele-adresowymi: osobiście w Starostwie 
Powiatowym, Pl. Wolności 12A, pok. Nr 210 lub za zaliczeniem pocztowym. 
Formularz jest bezpłatny. 

5) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKO ŚCI LUB ZAKRESU 
ZAMÓWIENIA, Z PODANIEM INFORMACJI O MO ŻLIWOŚCI SKŁADANIA 
OFERT CZĘŚCIOWYCH: 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów dla uczniów szkół 
zawodowych w ramach realizacji projektu pt. „Lepsza szkoła zawodowa – lepszym 
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jutrem III” (uczestnikami kursów będą uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w 
Namysłowie oraz Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie), 
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013- Poddziałanie 9.2. dla niżej określonych 
zadań (kursów). 
Wspólny Słownik Zamówień 80.00.00.00-4 (Usługi edukacyjne i szkoleniowe). 
Zamówienie składa się z 5 części (zadań – kursów): 
1. ZADANIE NR 1 – Kurs prawo jazdy kat. B dla uczni ów ZSR, 
2. ZADANIE NR 2 – Kurs prawo jazdy kat. T dla uczni ów ZSR, 
3. ZADANIE NR 3 – Kurs prawo jazdy kat. B dla uczni ów ZSM, 
4. ZADANIE NR 4 – Kurs obsługi wózków widłowych dla  uczniów ZSR,  
5. ZADANIE NR 5 – Kurs obsługi wózków widłowych dla  uczniów ZSM. 

 

Tydzień po rozpoczęciu kursu Jednostka Szkoleniowa zobowiązana jest 
dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Namysłowie potwierdzone (za zgodność 
z oryginałem) kopie zaświadczeń o przeprowadzeniu badań lekarskich w 
przypadku kursów, w których warunkiem uczestnictwa jest pozytywny wynik 
badań. 
Po zakończeniu kursu Jednostka Szkoleniowa zobowiązana jest dostarczyć do 
Starostwa Powiatowego w Namysłowie  potwierdzone (za zgodność z 
oryginałem): 
− specyfikację kategorii poniesionych wydatków i kwot tych wydatków, 
− kserokopię  dziennika  zajęć edukacyjnych  zawierającego tematy  zajęć  

edukacyjnych i wymiar  godzin  oraz  listę  obecności  z  własnoręcznymi 
podpisami uczestników kursu (mogą stanowić one załącznik do dziennika 
zajęć), 

− potwierdzenie  odbioru  materiałów szkoleniowych,     
− kserokopie  zaświadczeń lub  innych dokumentów  potwierdzających 

ukończenie kursu i uzyskanie kwalifikacji, 
− dokumentacja fotograficzna na płycie CD minimum 15 zdjęć przedstawiające 

poszczególnych uczestników jak i grupę kursantów, 
− kserokopię  rejestru wydanych  zaświadczeń  lub  innych  dokumentów   

potwierdzających ukończenie kursu i uzyskanie kwalifikacji, 
− imienny wykaz osób, które nie ukończyły kursu, 
− kserokopię  protokołu egzaminacyjnego w  przypadku  kursu  kończącego się 

egzaminem, 
− kopie ankiet służących do oceny kursu, 

Wyłoniony wykonawca (najpóźniej do dnia zawarcia umowy) zobowiązany jest do 
dostarczenia zamawiającemu: 
1.  programu szkolenia, który powinien zawierać w szczególności: 

− nazwę szkolenia, 
− czas   trwania  i  sposób  organizacji  szkolenia (liczba  godzin  zajęć  w  

każdym  dniu odbywania zajęć szkolenia), 
− wstępne wymagania dla uczestników szkolenia, 
− cele szkolenia, 
− plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar 

z uwzględnieniem w miarę potrzeby, części teoretycznej i praktycznej, 
− treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych, 
− wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych, 
− sposób sprawdzenia efektów szkolenia. 
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2. harmonogram zajęć. 
Zamówienie podzielone jest na części (zadania). Liczba części (zadań): 5.  
Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zadania.  
Oferty, które nie będą obejmowały wszystkich elementów składowych danego 
zadania zostaną odrzucone. 
Miejsce realizacji zamówienia : Namysłów  

6)  INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ: 
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej. 

7)  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
Termin realizacji zamówienia (wymagany):  
- Zadanie nr 1: pa ździernik – grudzie ń 2012 r. 
- Zadanie nr 2: pa ździernik – grudzie ń 2012 r. 
- Zadanie nr 3: pa ździernik – grudzie ń 2012 r. 
- Zadanie nr 4: pa ździernik – grudzie ń 2012 r. 
- Zadanie nr 5: pa ździernik – grudzie ń 2012 r. 

8) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 
8.1) uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, 
jeżeli przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania:  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku: zamawiający 
uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli: (1) złoży oświadczenie, 
że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; (2) przedstawi:  
- wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd 
pracy, właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej (dotyczy 
wszystkich kursów), 
- certyfikat uprawniający do prowadzenia kursu i wydawania zaświadczeń 
(dotyczy jedynie kursów nr: 4 i 5 - Obsługa wózków widłowych). 
8.2) wiedza i do świadczenie: 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku: zamawiający 
uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli: (1) oświadczy, że 
posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, aby wykonać zamówienie; (2) 
przedstawi wykaz usług, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, wykonał co najmniej dwie usługi szkoleniowe odpowiadające swoim 
rodzajem i wartością usługom szkoleniowym stanowiącym przedmiot zamówienia; 
(3) załączy dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie, a w szczególności: 
- dla kursu prawo jazdy kat. B  (zadanie nr 1 i 3) z zakresu kursów praw jazdy na 
kategorię B za minimalną kwotę brutto wynoszącą 17.000,00 zł łącznie, z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat, wykonania i odbiorców, 
- dla kursu prawo jazdy kat. T  (zadanie nr 2) z zakresu kursów praw jazdy na 
kategorię T za minimalną kwotę brutto wynoszącą 10.000,00 zł łącznie, z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat, wykonania i odbiorców, 
- dla kursów obsługi wózków widłowych  (zadanie nr 4 i 5) z zakresu kursów 
wózków widłowych za minimalną kwotę brutto wynoszącą 10.000,00 zł łącznie, z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat, wykonania i odbiorców. 
8.3) potencjał techniczny:  
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku: zamawiający 
uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli złoży oświadczenie, że 
dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia. 
8.4) osoby zdolne do wykonania zamówienia:  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku: zamawiający 
uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli: (1) oświadczy, że 
dysponuje odpowiednim osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, oraz (2) 
przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności  i informację o podstawie do dysponowania 
tymi osobami; (3) oświadczy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień; (4) przedstawi pisemne zobowiązanie/a 
podmiotu/ów (od którego/ych wykonawca zamierza  pozyskać zasoby ludzkie), do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia. 
8.5) sytuacja ekonomiczna i finansowa:  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku: zamawiający 
uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli: (1) oświadczy, że 
znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia; (2) przedłoży opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny 
dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej wraz z potwierdzenia jej opłacenia (w sytuacji, gdy 
fakt opłacenia składek nie wynika z samej treści polisy, wykonawca powinien 
załączyć do polisy inny dokument potwierdzający odprowadzanie stosownych 
składek np. wyciąg z konta bankowego, rachunek itp.). 

9) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY: 

9.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawc ę warunków, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków 
udziału w post ępowaniu, nale ży przedło żyć: 
1) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania 
spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i 
wartościom usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem 
dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie, 

2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla 
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, 
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, 
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3) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień, 

4) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

9.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyklucz eniu na podstawie art. 
24 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w 
post ępowaniu, nale ży przedło żyć: 
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,  
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 

do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 
24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do 
osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

9.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych. Je żeli wykonawca ma siedzib ę 
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczyposp olitej Polskiej, 
przedkłada:  
dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający, że: 
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert. 

9.4) Informacja o dokumentach potwierdzaj ących, że oferowane dostawy, 
usługi lub roboty budowlane odpowiadaj ą okre ślonym wymaganiom. W 
zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane 
odpowiadaj ą określonym wymaganiom, nale ży przedło żyć: nie dotyczy. 
9.5) Inne dokumenty: 
1) wypełniony formularz oferty, 
2) zaświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji 

szkoleniowych w danym Wojewódzkim Urzędzie Pracy - zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w 
sprawie rejestru instytucji szkoleniowych – Dz. U. z 2004 r. Nr 236 poz. 2365 
(dotyczy wszystkich kursów), 

3) certyfikat uprawniający do prowadzenia kursu i wydawania zaświadczeń* 
(dotyczy jedynie kursów nr: 4 i 5 - Obsługa wózków widłowych), 

4) pisemne zobowiązanie/a podmiotu/ów (od którego/ych wykonawca zamierza  
pozyskać zasoby ludzkie), do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia*. 

5) preliminarz kursu / preliminarze kursów*, 
6) dowód wniesienia wadium, 
7) pełnomocnictwo - w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, 

posiadające zakres i podpisane przez osoby reprezentujące wykonawcę*.  
10) CZY OGRANICZA SIĘ MOŻLIWOŚĆ UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIE 

PUBLICZNE TYLKO DLA WYKONAWCÓW, U KTÓRYCH PONAD 50 % 
PRACOWNIKÓW STANOWIĄ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE: nie. 

11) INFORMACJA NA TEMAT WADIUM: 
Zadanie nr 1) 500,00 zł. 
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Zadanie nr 2) 250,00 zł. 
Zadanie nr 3) 700,00zł. 
Zadanie nr 4) 300,00zł. 
Zadanie nr 5) 300,00zł. 

12)  INFORMACJA NA TEMAT ZALICZEK: 
Nie przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

13) KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE: 
Cena oferty brutto -  100%. 

14) MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 
Oferty należy składać/przesyłać na adres: Starostwo Powiatowe, Pl. Wolności 
12A,  
46-100 Namysłów, woj. Opolskie, Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i 
Mienia Powiatu, pok. nr 210, w terminie do dnia 25.09.2012 r. do godz. 10:00.       
Ofertę należy napisać (obowiązek złożenia oferty w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności – art. 82 ust. 2 ww. ustawy) w języku polskim, na maszynie do 
pisania, komputerze lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem.  
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak podano wyżej z 
dopiskiem: „Oferta na przetarg – kursy dla uczniów zadanie nr ….. Nie otwierać 
przed <termin otwarcia ofert>”. 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.09.2012 r. o godz. 11.00 w siedzibie 
Zamawiającego – pok. 211 Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Plac 
Wolności 12A, 46-100 Namysłów. 

15) TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 
30 dni od upływu terminu składania ofert. 

16) INFORMACJĘ O ZAMIARZE ZAWARCIA OFERTY RAMOWEJ: 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

17)INFORMACJĘ O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU 
ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓR EJ 
BĘDĄ UMIESZCZANE INFORMACJE DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO 
SYSTEMU ZAKUPÓW: 
Zamawiający nie przewiduje wyżej wymienionego rozwiązania. 

18)INFORMACJĘ O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z  
ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ B ĘDZIE PROWADZONA 
AUKCJA ELEKTRONICZNA: 
Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej. 

19) INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH 
UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 LUB  
ART. 134 UST. 6 PKT. 3 I 4, JEŻELI ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE 
UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIE Ń: 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

20) ZMIANA UMOWY: 
 Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku 

do tre ści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wyko nawcy:  tak. 
 Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków 

zmian:  
  W następujących przypadkach: 

• przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty dopuszcza się 
przesunięcie terminu realizacji szkolenia, 

• złożenia odwołania dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji szkolenia, 
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• wyrekrutowania mniejszej liczby uczestników szkolenia w stosunku do 
zakładanej liczby uczestników dopuszcza się zmianę liczby uczestników, 
wynagrodzenia wykonawcy, 

• losowych uniemożliwiających realizację szkolenia w zakładanym terminie 
dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji szkolenia, 

• uniemożliwiających realizację szkolenia w miejscu organizacji kursu 
dopuszcza się zmianę miejsca organizacji kursu, pod warunkiem, że jeżeli 
szkolenie odbywa się poza Namysłowem – jednostka Szkoleniowa musi 
zapewnić dowóz osób skierowanych przez Zamawiającego na szkolenie spod 
siedziby Zamawiającego, a także zakwaterowanie i wyżywienie, koszty te nie 
mogą spowodować zmiany wynagrodzenia wykonawcy. 

21) INFORMACJE DODATKOWE, W TYM DOTYCZ ĄCE FINANSOWANIA 
PROJEKTU / PROGRAMU ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ: 

 Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2007-2013 – Poddziałanie 9.2. 

22) CZY PRZEWIDUJE SIĘ UNIEWAŻNIENIE POSTEPOWANIA O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, W PRZYPADKU NIEPRZYZNANIA ŚRODKÓW 
POCHODZACYCH Z BUDZETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ 
NIEPODLEGAJACYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ 
PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O 
WOLNYM HANDLU (EFTA), KTÓRE MIAŁY BY Ć PRZEZNACZONE NA 
SFINANSOWANIE CAŁOSCI LUB CZ ĘŚCI ZAMÓWIENIA: tak. 

21) OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW : 
W zakresie procedury przetargowej: Anna Kochmańska-Grzegorczyk tel. /77/ 410 
36 95 wew. 210, fax /77/ 410 36 95 wew. 212 lub /77/ 410 39 22, Starostwo 
Powiatowe, Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu, Pl. 
Wolności 12A, 46-100 Namysłów, w godz. 08 : 00  -  15 : 00 .  
W zakresie przedmiotu zamówienia: Anna Wołoszczuk: /77/ 410 36 95 wew. 207,             
fax /77/ 410 39 22, Starostwo Powiatowe, Wydział Promocji i Rozwoju, Pl. 
Wolności 12A, 46-100 Namysłów, w godz. 08 : 00  -  15 : 00 .  

 
 
          

 
  Przewodnicz ący Zarz ądu 

 
Julian Kruszy ński  

 
 
Do wiadomości: 
1. Tablica ogłoszeń                              

Starostwa Powiatowego, 
2. Biuletyn Zamówień Publicznych, 
3. Strona internetowa Powiatu 

Namysłowskiego, 
4. a/a. 
 


