
SYGNATURA AKT: BOSIR/ZP - 06.02.2016

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY
1.  ZAMAWIAJĄCY:
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.

           Na  podstawie Zarządzenie  nr  51/2014 Burmistrz  Miasta  i  Gminy Busko-Zdrój  z  dnia  06.05.2014r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych,  których wartość szacunkowa netto nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości 30.000,00 euro, Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju informuje
o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pod nazwą „Dostawa energii  cieplnej,  za pośrednikiem nośnika ciepła
(gorącej  wody),  do  obiektu  Pływalni  Miejskiej  im.  Stefana  Komendy  w  Busku-Zdroju,  ul.  Grotta  3a,  w  celu
wykorzystania jej dla celów centralnego ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz podgrzania wody
basenowej”

2.  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:   
     Dostawa energii  cieplnej,  za  pośrednikiem nośnika ciepła  (gorącej  wody),  do  obiektu  Pływalni  Miejskiej
im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju, ul. Grotta 3a, w celu wykorzystania jej dla celów centralnego ogrzewania,
przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz podgrzania wody basenowej.

3.  TERMINY I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
  3.1  Termin wykonania zamówienia od 20-01-2016r. do 31-12-2016r. 
  3.2  Miejsce wykonania zamówienia – Pływalnia Miejska im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju, ul. Grotta 3a.  

4.  PROCEDURA:
  4.1  Tryb udzielenia zamówienia i podstawa prawna;
        Zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy z dni 29 stycznia 2004 roku –  Prawo
Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z  2013r, poz. 907, z poź. zm.). 
  4.2  Uzasadnienie wyboru trybu zamówienia publicznego;
    Zawarcie  umowy  zapewni  ciągłość  dostaw  energii  cieplnej  umożliwiając  prawidłowe  i  bezpieczne
funkcjonowanie  Pływalni  Miejskiej  im.  Stefana Komendy w Busku-Zdroju,  ul.  Grotta  3a.  W związku z   tym,
że  opisana  w  pkt.  2  dostawa  energii  cieplnej,  z  przyczyn  technicznych  i  technologicznych  o  obiektywnym
charakterze, może być  świadczona tylko przez jednego Wykonawcę,  istnieją okoliczności spełniające przesłanki
realizacji przedmiotowego zamówienia zgodnie z  art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy z dni 29 stycznia 2004 roku –
Prawo Zamówień Publicznych.   

5.   ZAWARCIE  UMOWY:
      Umowa  zostanie  zawarta  w formie  pisemnej  z  Komunalnym  Związkiem Ciepłowniczym  „PONIDZIE”
w Busku-Zdroju, REGON 290514837, NIP 655-000-32-25 .

Busko-Zdrój  05.02.2016 r.                                                                    
                                                                                                          
                                                                                                        Dyrektor  BOSIR
                                                                                                 mgr inż. Marian  Ragan
                                                                                                                                                     (podpis osoby reprezentującej zamawiającego)

mailto:urzad@umig.busko.pl

	Sygnatura akt: BOSiR/ZP - 06.02.2016
	Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

