
PŁOCK

OGŁOSZENIEO WARTOŚCIZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 000 EURO

ZAMAWIAJĄCY- Gmina-Miasto Płock z siedzibą Stary Rynek 1, 09-400 Płock
zaprasza do składania ofert na: Wykonanie i dostawę kalendarzy książkowych dla
Urzędu Miasta Płocka na 2015 rok w terminie do dnia 10.11.2014 roku.

I. OPIS PRZEDMIOTUZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia i istotne postanowienia umowy- w załączeniu.

II. Ter in realizacji zamówienia - od podpisania umowy do 10.11.2014 roku.

III. OSOBY DO KONTAKTU:

Osoby uprawnione do kontaktu:
- w zakresie przedmiotu zamówienia - Mikołaj łakomski ( tel. 24-36-71-770/603319899)
- w sprawach formalnych - Anna Regulska (tel. 24 367-14-61)

IV. Do oferty należy załączyć:

1. Formularz ofertowy zawierający: nazwę i adres Wykonawcy, cenę brutto za wykonanie
. zamówienia, z podpisem i pieczątką osób uprawnionych - załącznik nr 1 do ogłoszenia.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, potwierdzający dopuszczenie wykonawcy do obrotu prawnego,
wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
3. Pel, cmocnlctwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z
załączonych dokumentów (należy jednak załączyć dokumenty, z których wynikać będzie
ciąqłość i prawidłowość udzielonych pełnomocnictw - odpisy z właściwego rejestru). Załączone
do oferty pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
4. Proiekt kalendarium kalendarzy książkowych, wzornik okładek we wskazanym
kolorze oraz projekt graficzny tłoczeń (logo, napis Płock 2015) wraz z podaniem
rzecz Jistych wymiarów tłoczeń i ich rozmieszczenia na okładkach.

Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez v,ykonawcę (z wyjątkiem pełnomocnictwa - oryginał lub kopia poświadczona notarialnie).

V. Mi ~r e i termin składania ofert:
Urząd: 'csta Płocka, Płock, Stary Rynek 1, Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 1 - do dnia
20.1 .•._:4 r. do godz. 10.00.
Ofertę r ależv umieścić w dwóch kopertach. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na
Zamav ~łcego oraz powinna posiadać oznaczenia:

d..rta na: Wykonanie i dostawę kalendarzy książkowych dla Urzędu Miasta
Płocka na 2015 rok w terminie do dnia 10.11.2014 roku.

Nie otwierać przed dniem 20 października 2014 r. godz. 10.30

Koperta wewnętrzna oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy, aby
Zamawiaiącv mógł ją odesłać w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.

Urząd Miasta Płocka
Stary Rynek l, 09-400 PŁOCK

tel.: 24 367 15 55, faks: 24 367 15 98, info@plock.eu, www.plock.eu


