
PŁOCK

WZP.271. 2. 114. 2014 MK Płock, dnia 30 pażdziernika 2014r.

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.

Bieżąca obsługa serwisowa

konserwacji urządzeń

w latach 2015 - 2016 r.

wraz z wykonywaniem

klimatyzacyjnych w

okresowych przeglądów,

budynkach UMP

I. Szczegółowe informacje dot. zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia.

II. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2015r. do 31.12.2016r.

III. Osoby uprawnione do kontaktu:

- Artur Nowak (24 367-17-92)

~ Magdalena Kucharska (24 367-14-61)

IV. Do oferty należy załączyć:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospoda rczej,

2. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z

załączonych dokumentów (należy jednak załączyć dokumenty, z których wynikać będzie

ciągłość i prawidłowość udzielonych pełnomocnictw - odpisy z właściwego rejestru). Załączone

do oferty pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

3. Certyfikaty upowazruające Wykonawcę/podwykonawcę do montażu, napraw

gwarancyjnych i przeglądów technicznych, w celu utrzymania gwarancji producentów

urządzeń: Fujitsu, Mitsubishi Heavy Industries, Elektorlux, Fral Uni-lux, LG.

4. Oświadczenia podwykonawców.

Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem

przez wykonawcę (z wyjątkiem pełnomocnictwa - oryginał lub kopia poświadczona notarialnie).



V. Miejsce i termin składania ofert

Urząd Miasta Płocka, Stary Rynek 1, Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 1 (wejście od

ul. Zduńskiej 3) - do dnia 07.11.2014r. do godz. 11.00.

Ofertę należy umieścić w dwóch kopertach. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na
Zamawiającego oraz powinna posiadać oznaczenia:

Oferta na: Bieżącą obsługę serwisową wraz z wykonywaniem okresowych
przeglądów, konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach UMP
w latach 2015 - 2016 r.

Nie otwierać przed dniem 07 listopada 2014 r. godz. 11.00

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

VI. Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania oferenta do uzupełnienia brakujących
dokumentów, przy czym uzupełnienie oferty nie może dotyczyć ceny ofertowej. W przypadku
zaoferowania równych cen w ofertach, Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia
aukcji pomiędzy oferentami oferującymi te same ceny.
VII. Termin związania ofertą - 30 dni. Zamawiający zamieści informację o
rozstrzygnięciu postępowania na swojej stronie internetowej www.plock.eu. Zawarcie umowy
następuje z chwilą jej podpisania .

. VIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania w części lub w całości przetargu bez
podania przyczyny, bądź zamknięcia przetargu w całości bądź w części bez wyboru
którejkolwiek z ofert.
IX. Postępowanie wszczęte na podstawie niniejszego ogłoszenia prowadzi się z
zachowaniem formy pisemnej lub formy elektronicznej, przy czym do złożenia oferty
wymagana jest forma pisemna.
X. W sprawach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem zastosowanie maj~ przepisy
kodeksu cywilnego.

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Opis przedmiotu zamówienia

Wzór umowy

Formularz Oferty

Oświadczenie Podwykonawcy

Z poważaniem

Dugmam Bednarska


