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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI
PONIŻEJ 30 000 EURO

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

Zwiększenie mocy oświetleniowej w sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej nr 16 poprzez dobudowę do stanu istniejącego opraw
oświetleniowych części boiskowej sali gimnastycznej w celu poprawy
parametrów oświetleniowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa
sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 16".

Szczegółowe informacje dot. zamówienia zawierają załączniki nr 1-5 dostępne na stronie
internetowej www.bip.ump.pl.

I. Termin realizacji zamówienia: do 45 dni od daty podpisania umowy.

11.0 zamówienie moga ubiegać się wykonawcy, którzy:
dysponują osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnościach:
al konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń
b/ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych

elektroenergetycznych bez ograniczeń.
W/w osoby muszą być członkami odpowiedniej izby samorządu zawodowego
ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej.

111.00 oferty należy dołączyć:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o

działalności gospodarczej,
2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - wg zał.nr 7,
3. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunku określonego w pkt II.

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 28.07.2014r. do godz. 11.00.
Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego oraz
oznaczyć:

Oferta:

Zwiększenie mocy oświetleniowej w sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej nr 16 poprzez dobudowę do stanu istniejącego opraw
oświetleniowych części boiskowej sali gimnastycznej w celu poprawy
parametrów oświetleniowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa
sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 16".

V. Krterium oceny ofert - najniższa cena.

Urząd Miasta Płocka
Stary Rynek l, 09-400 PŁOCK

tel.: 24 367 1S SS, faks: 24 367 1598, info@plock.eu, www.plock.eu



VI.Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
- Grzegorz Nauszewski, Izabela Żurawska - Wydział Inwestycji i Remontów, tel.

(24) 367-14-60 - w godz. pracy Urzędu - w zakresie przedmiotu zamówienia
- Bożena Różańska - Wydział Zamówień Publicznych, ,tel. (24) 367-14-61 w godz.

pracy Urzędu.

Wykaz załaczni ków:

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia
Projekt wykonawczy - Zwiększenie mocy oświetleniowej w
sali sportowej SP 16 w Płocku ul. Piasta Kołodzieja 7
z zastosowaniem opraw LED lub metalohalogenkowych
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
Przedmiar robót / informacyjnie /
Wzór umowy
Formularz Oferty
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
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