
SYGNATURA AKT: BOSIR/ZP - 08.06.2015

ZAPYTANIE   OFERTOWE  -  INFORMACJA O WYBORZE  OFERTY
1. Z A M A W I A J Ą C Y:
Nazwa: Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju
Adres:   ul. Grotta 3a, 28-100 Busko– Zdrój 
NIP: 655-197-07-14
REGON: 260574828
Tel:. 413705150, Fax: 413705251, 
E-mail: dyrektor@bosir.busko.pl 
Godziny urzędowania (pracy): od poniedziałku  do  piątku  700 – 1500.

Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
o  wartości  szacunkowej  poniżej  30.000,00  euro  (Zarządzenie  nr  51/2014  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Busko-Zdrój  z  dnia  06.05.2014r.),
w trybie zapytania ofertowego, na zadanie pod nazwą:
„Zorganizowanie i prowadzenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli na Zbiorniku Retencyjno – Rekreacyjnym
w Radzanowie”. 
2.  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:   
Zorganizowanie i prowadzenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli zgodnie z obowiązującym prawem, tj:
✔ Ustawy z dnia 18.07.2001r. prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012r., nr 145 z poź. zm.),

✔ Ustawy z dnia 18.08.2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011r, Nr 208, poz. 1240, z poź. zm.),

✔ Rozporządzenia  Ministra  Spraw Wewnętrznych  z  dnia  23.01.2012  r.  w sprawie  minimalnych  wymagań  dotyczących  liczby  ratowników
wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U z 2012 r. poz. 108 z poź. zm.),       
✔ Rozporządzenia  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  z  dnia  27.02.2012  r.  w  sprawie  minimalnych  wymagań  dotyczących  wyposażenia
wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły
sanitarne (Dz. U z 2012 r. poz. 261 z poź. zm.),

✔ Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 06.03.2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych
oraz wzorów znaków zakazu, znaków informacyjnych i flag  (Dz. U z 2012 r. poz. 286 z poź. zm.), 

✔ innych przepisów prawa obowiązujących w tym zakresie.      

3.  WYKAZ  POTENCJALNYCH  WYKONAWCÓW  KTÓRZY  ZŁOŻYLI  W  TERMINIE  OFERTY:

L. p. Nazwa i adres  firm które złożyły oferty Cena  oferty brutto - zł -

1 Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Województwa Świętokrzyskiego

Kielce ul. Krakowska 2 
19.000,00

2 Stowarzyszenie Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe

Kielce ul. Zagórska 182/A 
17.300,00

Informuję, że:
           Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę;

„Stowarzyszenie Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe”
Kielce, ul. Zagórska 182/A

Uzasadnienie wyboru:
      Oferta w/w firmy spełnia wszystkie wymogi postawione w zapytaniu ofertowym i uzyskała
przy kryterium cena max. ilość 100 punktów, oferując najniższą cenę 17.300,00 zł brutto.
                                             Umowa z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta w formie pisemnej, w oparciu o art. 94 ust. 2 pkt 1 lit.
a ustawy z dnia 29.01.2004r -Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.  U. z 2013r, poz. 907, z poź. zm.), w terminie 2 dni od dnia
przesłania  zawiadomienia  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  ponieważ  w postępowaniu  nie  odrzucono  żadnej  oferty  oraz  nie
wykluczono żadnego Wykonawcy, możliwe jest zawarcie umowy przed upływem ww terminu.
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