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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 na realizację zamówienia pn.

"Dostawa wkładów filtracyjnych do urządzeń oczyszczających zainstalowanych
we wpustach ulicznych kanalizacji deszczowej na terenie miasta Płocka"

I. Termin realizacji zamówienia - do dnia 05 grudnia 2014r.

II.Szczegółowe informacje dot. zamówienia zawierają załączniki nr 1-2 dostępne na
stronie internetowej www.bip.ump.pl.

III.Do oferty należy dołączyć:
1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o

działalności gospodarczej,
2. pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpo-

. średnio z załączonych dokumentów; załączone do oferty pełnomocnictwo winno być
w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

2. kartę charakterystyki sorbentu,
3. atest higieniczny wypełnienia worka filtracyjnego.

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 14.11.2014r. do godz. 12.00.

V.Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego oraz
oznaczyć:
Oferta:
"Dostawa wkładów filtracyjnych do urządzeń oczyszczających
zainstalowanych we wpustach ulicznych kanalizacji deszczowej na terenie
miasta Płocka"

VI. Kryterium oceny ofert - najniższa cena.

VII. 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.

VIII.Oferent jest związany ofertą przez 30 dni. Zamawiający dokonuje rozstrzygnięcia
przetargu w terminie 14 dni od terminu składania ofert.
Zamawiający zamieści informację o rozstrzygnięciu postępowania na swojej stronie
internetowej www.plock.eu w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia.
Zawarcie umowy następuje z chwilą jej podpisania.

Urząd Miasta Płocka
Stary Rynek 1. 09-400 PŁOCK

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



IX. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny,
bądź zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.

X. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
- Agnieszka Bieniek - Wydział Strategii Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Architektury,

tel. (24) 367-16-11 - w godz. pracy Urzędu - w zakresie przedmiotu zamówienia
- Bożena Różańska - Wydział Zamówień Publicznych, tel. (24) 367-14-61 w godz. pracy

Urzędu.

XI.Postępowanie wszczęte na podstawie niniejszego ogłoszenia prowadzi się z
zachowaniem formy pisemnej lub formy elektronicznej, przy czym do złożenia oferty
wymagana jest forma pisemna.

XII. W sprawach nienaregulowanych niniejszym ogłoszeniem, zastosowanie mają
przepisy kodeksu cywilnego.

Wykaz załaczników:

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Opis przedmiotu zamówienia
Wzór umowy
Formularz Oferty
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Dagmara Bednarska


