
Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp
Dostawy

Zakup preferencyjny paliwa stalego dla gospodarstw domowych w Gminie Bogoria

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bogoria

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409637

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Opatowska 13

1.4.2.) Miejscowość: Bogoria

1.4.3.) Kod pocztowy: 28-210

1.4.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.4.7.) Numer telefonu: 15 8674086 wew. 34

1.4.8.) Numer faksu: 15 8674281

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@bogoria.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bogoria.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu
terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

3.1.) Nazwa zamówienia

Zakup preferencyjny paliwa stalego dla gospodarstw domowych w Gminie Bogoria

3.2.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
-sukcesywny odbiór i transport węgla własnym pojazdem w ilości wskazanej przez Zamawiającego z lokalizacji wskazanej przez
Zamawiającego do miejsca składowania węgla.
-składowanie i przechowywanie węgla na placu,
-ważenie zalegalizowaną wagą samochodową i wydawanie węgla mieszkańcom gminy wskazanym przez Zamawiającego,
-prowadzenie dokumentacji określającej ilość wydanego węgla oraz dane osób, którym został węgiel wydany

3.4.) Wartość: 1545000,00

3.5) Kod waluty: PLN

3.7.) Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia

Wykonawca wyda węgiel podmiotowi uprawnionemu wyłącznie na podstawie list przekazywanych przez pracowników
Zamawiającego, na których zostanie potwierdzony odbiór węgla. Wykonawca nie może od podmiotów uprawnionych do
zakupu węgla pobierać jakichkolwiek opłat z tytułu wydania węgla.

SEKCJA VI – INFORMACJE DODATKOWE

1. Umowa nr 272.163.2022 została zawarta w dniu 29.11.2022 r.
2. Wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających udzielenie zamówienia bez zastosowania przepisów ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych: do zamówień udzielanych w celu realizacji zadań określonych w ustawie
z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych nie mają zastosowania
przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.) 
3. Nazwa podmiotu albo imię i nazwisko osoby, z którą została podpisana umowa: Łukasz Szydłowski Przedsiębiorstwo

Ogłoszenie nr z dnia

Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp - - Dostawy



Produkcyjno - Handlowo-Usługowe "BUDMAR", adres rejestrowy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 19, 28 - 200 Staszów,
adres miejsca wykonywania działalności Mostki 66F, 28 -200 Staszów, NIP 8661672918, REGON 260291444
4. W ogłoszeniu podano maksymalną wartość 1545000.00 zł

Ogłoszenie nr z dnia

Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp - - Dostawy
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