
PŁOCK

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.i.Rernont podłogi sali gimnastycznej
Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku, ul. Łukasiewicza 11".

I. Termin realizacji zamówienia - do 21.08.201Sr.

II.Szczegółowe informacje dot. zamówienia zawierają załączniki nr 1-7dostępne na
stronie internetowej www.bip.ump.pl.

111.0 zamówienie moga ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. wykażą, że wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, co najmniej:
1 zamówienie polegające na wykonaniu robót budowlanych polegających na
ułożeniu nowej lub remoncie posadzki z deszczułek lakierowanych o powierzchni
łącznej 280 m2 ;

2. wykażą, że dysponują osobą posiadającymi niezbędne do wykonania
przedmiotowego zamówienia uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej.

IV. 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,

3. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót,
określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz
wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone - Zał. nr 9.

4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - wg Zał. nr 10.
5. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia określone w pkt III.2.

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 19.06.201Sr. do godz. 12.00.

VI. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego oraz
oznaczyć:

Urząd Miasta Plocka
Stary Rynek 1,09-400 PŁOCK

tel.: 24 367 1555, faks: 24 367 15 98, infO@plock.eu, www.plock.eu



Oferta:
"Remont podłogi sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku,
ul. Łukasiewicza 11"

VII. 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 lS dni od terminu składania ofert.
Zamawiający zamieści informację o rozstrzygnięciu postępowania na swojej stronie
internetowej www.plock.eu w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia.
Zawarcie umowy następuje z chwilą jej podpisania.

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 Oferentami są:
- w zakresie przedmiotu zamówienia

Krzysztof Laskowski - branża budowlana, Wydział Inwestycji Remontów,
tel. 24/ 367-16-62w godz. pracy Urzędu;

- w zakresie spraw formalnych
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
wvrnaqana jest forma pisemna.

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

Wykaz załaczników:

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10 -

Opis przedmiotu zamówienia
Wzór umowy
Przedmiar robót
Rzut sali gimnastycznej
Przkrój sali gimnastycznej
Szkic linii boisk
Zdjecia parkietu sali gimnastycznej
Formularz Oferty
Wykaz wykonanych robót
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia


