
Lublin: Wynajem autokarów wraz z kierowc ą z ilością 60-70 miejsc

(miejsca siedz ące) w autokarze dla Uniwersytetu Przyrodniczego w

Lublinie.

Numer ogłoszenia: 94621 - 2015; data zamieszczenia:  26.06.2015

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, woj. lubelskie,

tel. 081 4456603, 4456073, faks 081 4456730 , strona internetowa www.ar.lublin.pl/zamowienia

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Wynajem autokarów wraz z kierowcą z ilością 60-70

miejsc (miejsca siedzące) w autokarze dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie..

II.2) Rodzaj zamówienia:  Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Wynajem autokarów wraz z kierowcą z

ilością 60-70 miejsc (miejsca siedzące) w autokarze dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z

trasami wyjazdów i ilością kilometrów w tabelach od 1 do 5.

II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 60.17.20.00-4.

II.5) Szacunkowa warto ść zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia:  Zamówienie z wolnej ręki

1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo

zamówień publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

Zamawiający zastosował tryb zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 66 w związku z art. 67 ust. 1 pkt 6

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Jest to zamówienie uzupełniające

udzielane dotychczasowemu wykonawcy na usługę, stanowiące 20 % zamówienia podstawowego i

polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w

trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy AZP/PN/33/2014 a zamówienie uzupełniające było

przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu nr 202067 - 2014; data zamieszczenia: 23.09.2014 dla

zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=94621&rok=2015-06-26
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SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJ ĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

Guzowski Lech P.P.U.H. GUZOWSKI BUS SERWIS, ul. Lawinowa 1/165, 20-864 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=94621&rok=2015-06-26

2015-06-26 10:18


