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OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 

Lublin, woj. lubelskie, tel. (81) 445 41 59, faks (81) 445 41 63 , strona internetowa 

www.kul.lublin.pl/admin/dzp/ 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Kościelna szkoła wyższa o pełnych prawach publicznych 

szkół wyższych. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi rekreacyjnej - na 

podstawie karnetów umożliwiających korzystanie z krytego basenu i dodatkowych usług w obiekcie 

sportowo-rekreacyjnym - dla pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w 

Stalowej Woli. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia 

stanowi świadczenie usługi rekreacyjnej - na podstawie karnetów umożliwiających korzystanie z 

krytego basenu i dodatkowych usług w obiekcie sportowo-rekreacyjnym - dla pracowników 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli. Karnety powinny 

obowiązywać w okresie od lutego 2013 r. do końca czerwca 2013 r. (maksymalna ilość wejść w 

semestrze będzie wynosić 20) i od września 2013 r. do stycznia 2014 r. (maksymalna ilość wejść w 

semestrze będzie wynosić 20); Wykonawca dostarczy karnety oddzielnie na semestr letni (w 

terminie określonym poniżej) i semestr zimowy (w terminie uzgodnionym z odpowiedzialnym 

pracownikiem Zamawiającego);. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.00.00.00-1. 

II.5) Szacunkowa wartość 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 4 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 

 2. Uzasadnienie wyboru trybu 

W dwóch kolejnych prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w 

trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty (postępowanie nr AZP-

240/PN-p14/PN-p14/068/2012, AZP-240/PN-p14/PN-p14/077/2012), a pierwotne warunki 

zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ 

ZAMÓWIENIA 

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Hutnicza 15, 37-450 Stalowa Wola, kraj/woj. 

podkarpackie. 

 

 


