
PŁOCK

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI
PONIŻEJ 14000 EURO

ZAMAWIAJĄCY - Gmina- Miasto Płock, Stary Rynek 1 zaprasza do składania ofert
na realizację zamówienia pn.

"Przebudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 15 ul. Piasta
Kołodzieja 4 wraz z termomodernizacją opracowanie projektów
wykonawczych, kosztorysów inwestorskich i przedmiarów"

Szczegółowe informacje dat. zamówienia zawierają załączniki nr 1 - 3 dostępne na
stronie internetowej www.bip.ump.pl.

I. Termin realizacji zamówienia - 12 tygodni od dniu podpisania umowy.

11.0 zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie
zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia.
Wykonawca musi wykazać , że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
wykonał co najmniej jedną dokumentację projektowo - kosztorysową (wielobranżową)
na budowę, rozbudowę, przebudowę budynku użyteczności publicznej o kubaturze nie
mniejszej niż 6000m3.

III.Oferta powinna zawierać:
1. formularz ofertowy - z podpisem i pieczątką osób uprawnionych - zawierający: nazwę i

adres Wykonawcy, cenę brutto za całość zadania, termin realizacji zamówienia,
2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do

ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający dopuszczenie wykonawcy do
obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, wystawione nie wcześniej niż 6
m-cy przed upływem terminu składania ofert,

3. wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem
charakterystyki - kubatury zaprojektowanego obiektu, wartości, dat wykonania i
odbiorców - w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku II.
Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane
należycie.

IV. Miejsce i termin składania ofert
Urząd Miasta Płocka, Stary Rynek l, Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 1 (wejście od
ul. Zduńskiej 3) - do dnia 12.09.2013r. do godz. 10.00.
Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego oraz
oznaczyć:

Oferta:
"Przebudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 15 ul. Piasta
Kołodzieja 4 wraz z termomodernizacją opracowanie projektów
wykonawczych, kosztorysów inwestorskich i przedmiarów"

Urząd Miasta Płocka
Stary Rynek 1, 09-400 PŁOCK

tel.: 24 367 1S SS, faks: 24 367 1598, info@plock.eu, www.plock.eu



v. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
- w zakresie przedmiotu zamówienia - Wydział Inwestycji i Remontów

- branża budowlana - Małgorzata Pawłowska - tel. 24/367-16-65
- branża sanitarna - Bartosz Hejcelman - tel. 24/367-16-66
- branża elektryczna - Józef Bogusław Durda - tel. 24/367-16-66

- Bożena Różańska - Wydział Zamówień Publicznych, pok. B-122 , tel. (24) 367-14-61
w godz. pracy Urzędu.

Wykaz załączników:

Załacznik nr 4 -

Opis przedmiotu zamówienia
Wzór umowy
Projekt zagospodarowania terenu - lokalizacja złącza kablowo
pomiarowego
Projekt budowlany - Przebudowa i rozbudowa budynku Miejskiego
Przedszkola nr 15 wraz z niezbędną infrastrukturą
Decyzja nr 107/2013 - pozwolenie na budowę

Załacznik nr 1 -
Załacznik nr 2 -
Załacznik nr 3 -

Załacznik nr 5 -


