
PŁOCK

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI
PONIŻEJ 14 000 EURO

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

Dostawa wyposażenia, w tym sprzętu kuchennego, naczyń, przyborów
kuchennych oraz mebli, do kompleksu kuchennego wraz z magazynami w
Żłobku Miejskim nr 2 w Płocku, realizowana w ramach zadania pn.
"Wyposażenie nowopowstającego żłobka na osiedlu Podolszyce Północ
w Płocku"

Szczegółowe informacje dot. zamówlenta zawierają załączniki nr 2 - 4 dostępne na
stronie internetowej www.bip.ump.pl.

I. Termin realizacji zamówienia - nie później niż do dnia 23.12.2013r.

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

adres Wykonawcy oraz e-mail, 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. 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

III.Miejsce i termin składania ofert
Urząd Miasta Płocka, Stary Rynek 1, Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 1 (wejście od
ul. Zduńskiej 3) - do dnia 09.12.2013r. do godz. 12.00.
Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego oraz
oznaczyć:

Oferta:
Dostawa wyposażenia, w tym sprzętu kuchennego, naczyń, przyborów
kuchennych oraz mebli, do kompleksu kuchennego wraz z magazynami w
Żłobku Miejskim nr 2 w Płocku, realizowana w ramach zadania pn.
"Wyposażenie nowo powstającego żłobka na osiedlu Podolszyce Północ
w Płocku"

IV. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
- Anna Stępień - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych - tel. 24 I 36 71 707 Iw

zakresie przedmiotu zamówienia/
- Bożena Różańska - Wydział Zamówień Publicznych, tel. (24) 36 71 461
w godz. pracy Urzędu.

Urząd Miasta Płocka
Stary Rynek 1, 09-400 PŁOCK

tel.: 24 367 15 55, faks: 24 367 1598, info@plock.eu, www.plock.eu



Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 -
Załącznik nr 2 -
Załącznik nr 3 -
Załącznik nr 4 -

Formularz oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Wykaz dostaw
Istotne postanowienia umowy
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