
OGŁOSZENIE 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: 

„Wykonanie studium wykonalności koncepcji zagospodarowania przestrzennego 

jaru rzeki Brzeźnicy w Płocku”

Szczegółowe informacje dot. zamówienia zawiera:
- opis przedmiotu zamówienia dostępne na stronie internetowej www.bip.ump.pl .

Termin wykonywania zamówienia: w terminie 60 dni od podpisania umowy.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 

3  lat  przed upływem terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest 

krótszy – w tym okresie wykonali usługę polegającą na opracowaniu studium wykonalności lub 

zamówienie, którego częścią składową było opracowanie studium wykonalności dla miasta o 

liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy.

Oferta powinna zawierać:

1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 z podpisem i pieczątką osób uprawnionych. 
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 podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio 
z załączonych dokumentów. Załączone do oferty pełnomocnictwo winno być w formie 
oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

4. Wykaz głównych usług wykonanych,  w okresie  ostatnich  trzech lat  przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
których usługi  zostały wykonane wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, 
że usługi te zostały wykonane należycie należycie – Załącznik  nr 2 do ogłoszenia.

Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę: 
zapis „za zgodność z oryginałem” + podpis. 

Miejsce i termin składania ofert:

Urząd  Miasta  Płocka,  Stary  Rynek  1,  Biuro  Obsługi  Klienta,  stanowisko  nr  1  (wejście  od 
ul. Zduńskiej 3) – do dnia 23.01.2014 do godz. 10:00              

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


Ofertę należy umieścić w kopercie, która powinna posiadać oznaczenia:

Oferta na: 
„Wykonanie studium wykonalności koncepcji zagospodarowania przestrzennego 
jaru rzeki Brzeźnicy w Płocku”

Nie otwierać przed dniem 23.01.2014 do godz. 10.00.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

- Łukasz Ozimek / - tel. 024 367 16 63 - w  zakresie przedmiotu zamówienia
- Anna Koperska / - tel. 024 367 15 77 – w sprawach formalnych

          
Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych

  Dagmara Bednarska 



                                                                                                             Załącznik nr  1 

FORMULARZ OFERTOWY  

Zamówienie o wartości poniżej  14 
ooo euro

Wykonanie  studium  wykonalności  koncepcji 

zagospodarowania  przestrzennego  jaru  rzeki 

Brzeźnicy w Płocku

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

Wykonawca

  (Nazwa, adres,

 e-mail)
…....................@............................

Oferowana cena (w zł brutto) 

 

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

 słownie …........................................zł  brutto 

Termin realizacji
     zamówienia           

w terminie 60 dni od podpisania umowy.

 

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

podpis i pieczęć osób uprawnionych



Załącznik Nr 2

WYKAZ USŁUG

dot. : Zamówienia  o wartości poniżej 14 000 Euro  pn.: Wykonanie studium wykonalności 

koncepcji zagospodarowania przestrzennego jaru rzeki Brzeźnicy w Płocku.

Nazwa Wykonawcy .......................................................................................................

Adres Wykonawcy ........................................................................................................

Numer tel./fax  ............................................................................................................

Wykaz  głównych  usług  wykonanych,  w  okresie  ostatnich  3  lat  przed  upływem  terminu 
składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w  tym  okresie,  z 
podaniem ich wartości,  przedmiotu, dat wykonania i  podmiotów, na rzecz których dostawy 
zostały wykonane.

L.p.
Przedmiot zamówienia 

(miejsce realizacji, zakres, szczegółowy 
opis,.)*

Wartość 
zrealizowanej 
usługi brutto

Data wykonania, 
bądź 

wykonywania
Zamawiający

* informacje muszą potwierdzać spełnianie wymagań stawianym Wykonwcom w ogłoszeniu.

Do wykazu  załączamy dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie.

data ..................................        ...............................................................
         ( podpis i pieczęć osób uprawnionych)


	Zamawiający
	Wykonawca

