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

Wykonanie opracowania pod nazwą: "Program funkcjonalno-użytkowy
dla zaprojektowania i wykonania robót budowlanych dotyczących wykonania pętli
dla autobusów komunikacji miejskiej przy ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku na działce
nr 524/15".

Szczegółowe informacje dot. zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia oraz wzór
umowy dostępne na stronie internetowej www.bip.ump.pl.

I. Termin realizacji zamówienia:
- etap I (opracowanie wstępnych koncepcji/szkicu układu drogowego w trzech
wariantach, przy czym w dwóch wariantach wg. wytycznych Zamawiającego oraz w
jednym wariancie wg. propozycji Wykonawcy wraz z zaakceptowaniem przez
Zamawiającego któregoś z nich) - do 22 listopada 2013 roku,
- etap II (opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla przedmiotowego zakresu
- do 15 stycznia 2014 roku.

II. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują osobą posiadającą:
- uprawnienie budowlane w specjalności drogowej do projektowania.

III. Do oferty należy dołączyć:
1. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to
bezpośrednio z załączonych dokumentów,
2. Formularz oferty - Załącznik Nr 1,
3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówlenta. w szczególności
za świadczenie usługi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności, wraz z informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami - Załącznik Nr 2,
4.0świadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia - zawarte w Zał Nr 2 do SIWZ.

5. Wszystkie załączniki dostępne na stronie internetowej www.bip.ump.pl.

IV. Miejsce i termin składania ofert
Urząd Miasta Płocka, Stary Rynek 1, Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 1 (wejście od
ul. Zduńskiej 3) - do dnia 24.10.2013r. do godz. 13.00.
Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego oraz
oznaczyć:

Oferta:
Wykonanie opracowania pod nazwą: "Program funkcjonalno-użytkowy dla

zaprojektowania i wykonania robót budowlanych dotyczących
wykonania pętli dla autobusów komunikacji miejskiej przy ulicy
Wyszogrodzkiej w Płocku na działce nr 524/15".

V. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
Tomasz Prosiński - Pełnomocnik ds. Transportu Publicznego Inżynierii Ruchu
Drogowego tel. 24367-16-17 - w zakresie przedmiotu zamówienia

- Magdalena Kucharska - Wydział Zamówień Publicznych, ,tel. (24) 367-14-61
w godz. pracy Urzędu.
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ZAMAWIAJĄCY - Gmina- Miasto Płock, Stary Rynek 1 zaprasza do składania ofert
na realizację zamówienia pn.

Wykonanie opracowania pod nazwą: "Program funkcjonalno-użytkowy
dla zaprojektowania i wykonania robót budowlanych dotyczących wykonania pętli
dla autobusów komunikacji miejskiej przy ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku na działce
nr 524/15".

Szczegółowe informacje dot. zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia oraz wzór
umowy dostępne na stronie internetowej www.bip.ump.pl.

I. Termin realizacji zamówienia:
- etap I (opracowanie wstępnych koncepcji/szkicu układu drogowego w trzech
wariantach, przy czym w dwóch wariantach wg. wytycznych Zamawiającego oraz w
jednym wariancie wg. propozycji Wykonawcy wraz z zaakceptowaniem przez
Zamawiającego któregoś z nich) - do 22 listopada 2013 roku,
- etap II (opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla przedmiotowego zakresu
- do 15 stycznia 2014 roku.

II. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują osobą posiadającą:
- uprawnienie budowlane w specjalności drogowej do projektowania.

III. Do oferty należy dołączyć:
1. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to
bezpośrednio z załączonych dokumentów,
2. Formularz oferty - Załącznik Nr 1,
3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówlenia. w szczególności
za świadczenie usługi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności, wraz z informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami - Załącznik Nr 2,
4.0świadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia - zawarte w Zał Nr 2 do SIWZ.

5. Wszystkie załączniki dostępne na stronie internetowej www.bip.ump.pl.

IV. Miejsce i termin składania ofert
Urząd Miasta Płocka, Stary Rynek 1, Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 1 (wejście od
ul. Zduńskiej 3) - do dnia 24.10.2013r. do godz. 13.00.
Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego oraz
oznaczyć:

Oferta:
Wykonanie opracowania pod nazwą: "Program funkcjonalno-użytkowy dla

zaprojektowania i wykonania robót budowlanych dotyczących
wykonania pętli dla autobusów komunikacji miejskiej przy ulicy
Wyszogrodzkiej w Płocku na działce nr 524/15".

V. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
Tomasz Prosiński - Pełnomocnik ds. Transportu Publicznego Inżynierii Ruchu
Drogowego tel. 24367-16-17 - w zakresie przedmiotu zamówienia

- Magdalena Kucharska - Wydział Zamówień Publicznych, , tel. (24) 367-14-61
w godz. pracy Urzędu.
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