
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Usługi

ZAKUP ENERGII CIEPLNEJ

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271068545

1.5.) Adres zamawiającego:

1.5.1.) Ulica: STRZELCÓW BYTOMSKICH 152

1.5.2.) Miejscowość: Bytom

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-914

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.7.) Numer telefonu: 327878007

1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: przedszkole_10@interia.pl

1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.przedszkole10.bytom.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Nazwa zamówienia:
ZAKUP ENERGII CIEPLNEJ

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c377680d-6405-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Nie

2.9.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.10.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA III – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

3.2.) Numer referencyjny: 2022/BZP 00433896/01/P

3.3.) Rodzaj zamówienia
Usługi

3.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

3.5.) Wartość zamówienia: 364410,56  PLN

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
przedmiotem zamówienia jest dostawa energii cieplnej do Przedszkola Miejskiego nr 10 w Bytomiu

3.10.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt
5 ustawy
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4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:
Postulowanym trybem udzielenia zamówienia jest tryb z wolnej ręki – na podstawie art. 305 pkt.1
ustawy w zw. z art. 214 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) – t.j. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej
ręki, gdy usługi mogą być świadczone przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o
obiektywnym charakterze.

SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY

5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:

5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w przypadku wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "Enco"

5.1.3.) Miejscowość: Bytom

5.1.6.) Kraj: Polska

SEKCJA VI NFORMACJE DODATKOWE

Jedyny dostawca energii cieplnej.
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