
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM 
O WARTOŚCI PONIŻEJ 14 000 EURO

ZAMAWIAJĄCY - Gmina - Miasto Płock,  Stary Rynek 1

zaprasza do składania ofert na

Dostawę urządzeń do dozowania wody oraz wody źródlanej, wody gazowanej i 

niegazowanej w 2014 r. na potrzeby Urzędu Miasta Płocka

Szczegółowe informacje dot. zamówienia zawiera:

- Opis przedmiotu zamówienia - Zał.nr 1.

- Wzór umowy.

Oferta powinna zawierać:
    1. wypełniony formularz oferty  Zał. nr 2 - z podpisem i pieczątką osób uprawnionych,
    2. formularz cenowy opracowany przez wykonawcę, zawierający cenę jednostkową netto i  
        brutto zgodnie opisem przedmiotu zamówienia.

3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
4. Pełnomocnictwo  /oryginał/ osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do 
podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów.

Kryteria oceny ofert – 100 % cena

1. Miejsce i termin składania ofert
2. Urząd Miasta Płocka, Stary Rynek 1, Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 1 – do dnia 

21.01.2014 r. do godz. 10.00.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
- Wiesława  Jarząbkowska  -  tel.  (0-24)  367-08-17 w godz.  pracy  Urzędu  -  w  zakresie 

przedmiotu zamówienia
- Elżbieta Kwestarz  -tel.(0-24) 367–16-16 w godz. pracy Urzędu.



Zał. nr 2

OFERTA

Przedmiot przetargu

Dostawa urządzeń do dozowania wody 

oraz wody źródlanej, wody gazowanej i 

niegazowanej w 2014 r. na potrzeby 

Urzędu Miasta Płocka

Zamawiający
Gmina - Miasto Płock

Stary Rynek 1 , 09-400 Płock 

Wykonawca

Cena oferowana 

brutto 
/z podatkiem VAT/     (cyfrowo)

...............................................................
podpis i pieczęć osób uprawnionych

Płock, dn..............................



                                     Zał. Nr 1

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie do Urzędu Miasta Płocka w 2014 roku w okresie od 
podpisania umowy do dnia 31.12.2014 r.:
1) urządzeń do dozowania wody wraz z podajnikami do kubków:
a) w okresie od podpisania umowy do dnia 31.12.2014 r. w ilości 7 szt. oraz dodatkowo
b) w okresie od 01.06.-31.08.2014 r. - 11 szt.
2) wody źródlanej w pojemnikach PW19l – 650 szt
3) wody mineralnej gazowanej i niegazowanej (np. Nałęczowianka, Ustronianka) w 
pojemnikach 0,5-0,7l w ilości 26 000 szt (po 13 000 szt wody gazowanej/wody niegazowanej),
4) wody gazowanej i niegazowanej w pojemnikach (np. Muszynianka, Piwniczanka) 0,5-0,7 l o 
wysokiej zawartości soli mineralnych - 2 000 szt (po 1000 szt wody gazowanej/wody 
niegazowanej).




