
PŁOCK

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
O WARTOŚCI PONIŻEJ 30000 EURO

ZAMAWIAJĄCY - Gmina - Miasto Płock, Stary Rynek 1

zaprasza do składania ofert na:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie nawierzchni
drogi wraz z chodnikami, wjazdami, dojściami do posesji oraz miejscami postojowymi,
oświetleniem ulicznym, odprowadzeniem wód opadowych, odcinkami kanalizacji sanitarnej
i wodociągowej od kolektorów do granic nieruchomości w granicach pasa drogowego wraz
z usunięciem kolizji powstałych przy projektowaniu nowej drogi z istniejącym uzbrojeniem
technicznym w łączniku (pomiędzy ulicą Lokalną a płn. sięgaczem ulicy Kątowej) wraz z
płn. sięgaczem ulicy Kątowej na osiedlu Imielnica w Płocku w ramach zadania
inwestycyjnego pn. "Budowa łącznika pomiędzy ulicą Lokalną a północnym sięgaczem
ulicy Kątowej wraz z brakującą infrastrukturą".

Szczegółowe informacje zawiera:

- Opis przedmiotu zamówienia wraz załącznikami.

Oferta powinna zawierać:
1. wypełniony formularz oferty - z podpisem i pieczątką osób uprawnionych,
2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
3. Pełnomocnictwo /oryginał/ osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do
podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów.

Kryteria oceny ofert - 100 % cena

Termin realizacji: 30 październik 2014 r.

Miejsce i termin składania ofert
Urząd Miasta Płocka, Stary Rynek l, Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 1 - do dnia
28.0S.2014r. do godz. 10.00.
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

- Mirosława Ciachura - tel. 24 367-14-58 w godz. pracy Urzędu - w zakresie przedmiotu
zamówienia

- Elżbieta Kwestarz -tel. 24 367-16-16 w godz. pracy Urzędu.
W załączeniu:
1. Formularz oferty.
2. Opis przedmiotu zamówienia wraz z warunkami do projektowania.
3. Istotne postanowienia umowy.
4. Mapa z zakresu opracowania. n v E K T o R
5. Wzór tabeli elementow scalonych (po podpisaniu umowy). Wyd/ialu - mow icń Publicznych
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Urząd Miasta Płocka
Stary Ryn'?k 1,09-400 PŁOCK

tel.; 24 3671555, faks: 24 367 15 %, Info@ploclu.t;, www.plock.eu



30 październik 2014 r.

OFERTA

I-~pracowanie kompletnej d~:u~entaCji projektowo-
I kosztorysowej w zakresie nawierzchni drogi wraz z
chodnikami, wjazdami, dojściami do posesji oraz miejscami

I postojowymi, oświetleniem ulicznym, odprowadzeniem wód
opadowych, odcinkami kanalizacji sanitarnej i

I wodociągowej od kolektorów do granic nieruchomości w
granicach pasa drogowego wraz z usunięciem kolizji
powstałych przy projektowaniu nowej drogi z istniejącym
uzbrojeniem technicznym w łączniku (pomiędzy ulicą
Lokalną a płn. sięgaczem ulicy Kątowej) wraz z płn.
sięgaczem ulicy Kątowej na osiedlu Imielnica w Płocku w
ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa łącznika
pomiędzy ulicą Lokalną a północnym sięgaczem ulicy
Kątowej wraz z brakującą infrastrukturą".

Przedmiot zamówienia na:

Wykonawca

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

Termin realizacji

Cena oferowana
brutto
/z podatkiem VAT/
(cyfrowo)

Płock, dn. 21.05.2014r.


