
Płock, dnia 03.09.2014  r.
WZP.271.2.84.2014AW

PRZETARG PISEMNY
- POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO DO 30 000 EURO 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 30 000 euro na:  montaż i
demontaż  oświetlenia  świątecznego  na  ulicach  miasta  Płocka  oraz  wykonanie
bieżącej  konserwacji  elementów  i  ozdób  dekoracji  świątecznej  po  sezonie
2014/2015,  pozostawionych  na  kamienicach  Starego  Rynku  w  Płocku  wraz  z
usuwaniem  awarii  powstałych  na  skutek  nieprzewidzianych  warunków
atmosferycznych.

I. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia zawiera:
- opis przedmiotu zamówienia załącznik  nr 2.
- szczegółowy opis przedmioty zamówienia  Załącznik nr 3.
- oraz  wzór umowy dostępny na stronie internetowej www.bip.ump.pl.

II.Termin wykonywania zamówienia: 
- Montaż elementów dekoracji świątecznej na poszczególnych ulicach:
W  okresie  do  1  grudnia  2014r.  ulice  (włączenie  ulic  Stary  Rynek,  Bielskiej,  Grodzkiej,
Jerozolimskiej, Plac Narutowicza), pozostałe ulice do dnia 10 grudnia 2014r.
Demontaż oświetlenia od 12 stycznia do 31 stycznia 2015r.

III.  Oferta powinna zawierać:

1. Formularz ofertowy -  załącznik nr 1 z podpisem i pieczątką osób uprawnionych
zawierających: nazwę i adres Wykonawcy oraz e-mail, cena ( zł brutto).

2. Aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji,  wystawionego  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu
negocjacji.

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

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

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 10.09.2014 r. do godz. 11:00.       
Ofertę należy umieścić w kopercie, która powinna posiadać oznaczenia:

Oferta na: 

opracowanie  kompletnej  dokumentacji  projektowo  –  kosztorysowej  oraz  specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych ulicy pomiędzy ulicami Zdziarskiego i
Lenartowicza wraz z brakującą infrastrukturą w ramach zadania inwestycyjnego  pn: „montaż
i  demontaż  oświetlenia  świątecznego  na  ulicach  miasta  Płocka  oraz  wykonanie
bieżącej  konserwacji  elementów  i  ozdób  dekoracji  świątecznej  po  sezonie
2014/2015,  pozostawionych  na  kamienicach  Starego  Rynku  w  Płocku  wraz  z

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


usuwaniem  awarii  powstałych  na  skutek  nieprzewidzianych  warunków
atmosferycznych.

Nie otwierać przed dniem 10.09.2014 r. do godz. 11.00.
    
V.     Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:  

− Mariola Hincz - Popowska, Wydział Promocji i Informacji, tel. 024 3671 725/w zakresie
przedmiotu zamówienia/, 

− Agnieszka Wilczak / Wydział Zamówień Publicznych / tel. 024 367 15 77.

Dyrektor

Wydziału Zamówień Publicznych

Dagmara Bednarska



Załącznik nr  1 
FORMULARZ OFERTOWY  

Zamówienie o wartości poniżej  

30 000 euro

montaż  i  demontaż  oświetlenia  świątecznego  na
ulicach  miasta  Płocka  oraz  wykonanie  bieżącej
konserwacji  elementów  i  ozdób  dekoracji
świątecznej po sezonie 2014/2015, pozostawionych
na  kamienicach  Starego  Rynku  w  Płocku  wraz  z
usuwaniem  awarii  powstałych  na  skutek
nieprzewidzianych warunków atmosferycznych.

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

Wykonawca

  (Nazwa, adres, e-mail)
…....................@............................

 Cena oferowana brutto za całość
zamówienia :

    

….............................................

słownie….............................................................

…......................................................................
Termin wykonania Montaż elementów dekoracji  świątecznej na poszczegól-

nych ulicach:
W okresie do 1 grudnia 2014r. ulice (włączenie ulic Stary
Rynek,  Bielskiej,  Grodzkiej,  Jerozolimskiej,  Plac
Narutowicza), pozostałe ulice do dnia 10 grudnia 2014r.
Demontaż  oświetlenia  od  12  stycznia  do  31  stycznia

2015r.

1. Oferujemy wykonanie prac objętych zamówieniem, zgodnie z wymogami Opisu przedmiotu
zamówienia, dla zadania pn.:  montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na ulicach
miasta  Płocka oraz  wykonanie bieżącej  konserwacji  elementów i  ozdób dekoracji
świątecznej po sezonie 2014/2015, pozostawionych na kamienicach Starego Rynku
w  Płocku  wraz  z  usuwaniem  awarii  powstałych  na  skutek  nieprzewidzianych
warunków atmosferycznych.

2.Oświadczamy,  że  wzór  umowy  został  przez  nas  zaakceptowany  i  zobowiązujemy  się  w
przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

3. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1).................................................................................

2).................................................................................

3)..................................................................................

4.Oferta zawiera ......... stron podpisanych i ponumerowanych od nr ........ do nr ..........

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

podpis i pieczęć osób uprawnionych
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