
O
GŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI

PONIŻEJ 14 000 EURO

ZAMAWIAJĄCY  -  Gmina-Miasto  Płock  z  siedzibą  Pl.  Stary  Rynek  1,  09-400  Płock
zaprasza do składania ofert na: 

„Dostawę  ukwieconych  8  szt.  wież  kwiatowych  (wielopoziomowych)  i  umieszczenie  ich  w  miejscach 
wskazanych przez Zamawiającego (na pl. Stary Rynek, pl. Narutowicza i Nowy Rynek w Płocku)”.

I. Szczegółowe informacje dot. zamówienia zawiera:
- opis przedmiotu zamówienia oraz
- wzór umowy.
Dokumenty tę są dostępne na stronie internetowej www.bip.ump.pl .

II. Termin wykonywania zamówienia: 
Termin realizacji przedmiotu umowy strony ustalają: do 3 czerwca 2013r. (jednakże nie wcześniej niż 
przed 20 maja 2013r.).

III. Oferta powinna zawierać:
1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 z podpisem i pieczątką osób uprawnionych zawierających: 

nazwę i adres Wykonawcy oraz e-mail, cena ( zł brutto).
2. Aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności  

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu negocjacji.

3. Pełnomocnictwo  osoby  lub  osób  uczestniczących  w  negocjacjach,  jeżeli  nie  wynika  to  
bezpośrednio z załączonych dokumentów. Pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub 
kopii poświadczonej notarialnie

4. Formularz cenowy – Załącznik nr 2
Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę: zapis „za 
zgodność z oryginałem” + podpis. 

IV. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy umieścić w kopercie, która powinna posiadać oznaczenia:

Oferta na: 
„Dostawę  ukwieconych  8  szt.  wież  kwiatowych  (wielopoziomowych)  i  umieszczenie  ich  w  miejscach 
wskazanych przez Zamawiającego (na pl. Stary Rynek, pl. Narutowicza i Nowy Rynek w Płocku)”.
Nie otwierać przed dniem 22.04.2013r. do godz. 10.00.

Urząd Miasta Płocka, Stary Rynek 1, Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 1 (wejście od  ul. Zduńskiej 3) – 
do dnia 22.04.2013 do godz. 10:00              
V. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

– Marta  Kamińska,  Henryk  Łebkowski  /Zespół  Zieleni  Miejskiej  /,  tel.  (0-24)  367  16  18  /w 
zakresie przedmiotu zamówienia/,

– Henryk Łebkowski 

– Agnieszka Wilczak / Wydział Zamówień Publicznych / tel. 024 367 15 77.

Z  up. Prezydenta Miasta Płocka
Dagmara Bednarska

Dyrektor
Wydziału Zamówień Publicznych

http://www.bip.ump.pl/


                                                                                                           Załącznik nr  1 
FORMULARZ OFERTOWY  

Zamówienie o wartości poniżej  14 
ooo euro

„Dostawa ukwieconych  8  szt.  wież  kwiatowych 
(wielopoziomowych)  i  umieszczenie  ich  w  miejscach 
wskazanych przez Zamawiającego (na pl. Stary Rynek, pl. 
Narutowicza i Nowy Rynek w Płocku)”.

Zamawiający Gmina - Miasto Płock, Stary Rynek 1 , 09-400 Płock

Wykonawca

  (Nazwa, adres, e-mail)
…....................@............................

Cena ( zł brutto)     

   Cena: …........................................zł  brutto 

Termin realizacji
     zamówienia           

do 3 czerwca 2013r. (jednakże nie wcześniej niż przed 20 maja 
2013r.).

 

Dnia ..................................
    ...............................................................

podpis i pieczęć osób uprawnionych



Załącznik nr 2

Formularz ofertowy 

L.p. Zakres prac Szacowana wartość zamówienia

1 Koszt zakupu i dostawy 8 szt. wież 
kwiatowych oraz umieszczenia ich
w miejscach wskazanych przez 
Zamawiającego (na pl. Stary Rynek, 

– pl. Narutowicza i Nowy Rynek w Płocku).

......................... zł netto + .......... % VAT 

= ......................... zł brutto

2 – Koszt obsadzenia wież kwiatami wraz
– z ziemią i hydrożelem.

................................ zł + ......... % VAT 

= ......................... zł brutto

Razem: ........................... zł brutto


	Zamawiający
	Wykonawca

