
SYGNATURA  AKT:   BOSIR/ZP - 11.12.2017

ZAPYTANIE   OFERTOWE

1. Nabywca:
Gmina Busko-Zdrój
ul. Mickiewicza  10,
28-100 Busko– Zdrój 
NIP: 655-187-96-46
2. Odbiorca  /  Zamawiający
Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju
ul. Grotta 3a,
28-100 Busko– Zdrój 
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 informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego,  o  wartości  szacunkowej  poniżej  30  000 Euro  (Zarządzenie  nr  221/2016 Burmistrza  Miasta
i Gminy Busko-Zdrój z dnia 22.12.2016r.), w trybie zapytania ofertowego, na zadanie pod nazwą:

„Pobór próbek wody i wykonanie badań bakteriologicznych i fizykochemicznych
w Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju ul. Grotta 3A”

dokonał wyboru wykonawcy w/w zamówienia.
                                              Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę;

„Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego”
Lędziny,  ul. Lędzińska 8,  43-143 Lędziny

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 10.391,04 zł brutto za pobór próbek
wody  i  wykonanie  badań  bakteriologicznych  i  fizykochemicznych  wody  basenowej  w obiekcie  Pływalni
Miejskiej im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju ul. Grotta 3A.
           Umowa  zostanie  zawarta  w  formie  pisemnej,  po  przesłaniu  zawiadomienia  o  wyborze
najkorzystniejszej oferty. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie
uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,
bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty  
Lp. Nazwa i adres

firmy składającej ofertę
Cena brutto za pobór próbek wody i wykonanie
badań bakteriologicznych i fizykochemicznych

wody basenowej w obiekcie Pływalni Miejskiej im.
Stefana Komendy w Busku-Zdroju ul. Grotta 3A

(wraz z podatkiem VAT)

Liczba
punktów 

1 „J A R S”  Sp. z o. o.   Łajski  10.410,72 zł 99

2 „Centrum Badań i Dozoru Górnictwa
Podziemnego”  Sp. z o. o. Lędziny 

10.391,04 zł 100

Busko-Zdrój: 02-01-2018rok                                                                                                                     
                                                                                                                      Z  up. Burmistrza
                                                                                                                           mgr inż. Marian Ragan
                                                                                                                         Dyrektor  Buskiego Ośrodka Sportu
                                                                                                            i Rekreacji w Busku-Zdroju       
                                                                                                                       (  Podpis   Nabywcy  )       
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