
WZP.271.2.143.2015/DR              Płock, dnia 18.12.2015 roku

   
OGŁOSZENIE O  ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI

PONIŻEJ 30 000 EURO
                

      ZAMAWIAJĄCY -  Gmina-Miasto Płock z siedzibą Stary Rynek  1,  09-400 Płock
zaprasza do składania ofert w przetargu pisemnym na realizację zamówienia pn:

Konserwacja dźwigów osobowych oraz platformy dla osób niepełnosprawnych w
budynkach UMP. 

I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - w załączeniu.

II. Termin realizacji zamówienia:

rozpoczęcie – od 01.01.2016 roku                  zakończenie– do 31.12.2017 roku

III. Oferta winna zawierać dane jak w załączonym formularzu oferty stanowiącym załącznik
nr 1, do której należy załączyć:
1. Aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  

o działalności gospodarczej, jeżeli  odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,

2. Formularz cenowy- załącznik nr 2
3. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio

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

Dokumenty  są  składane  w  formie  oryginału  lub  kopii  poświadczonej  za  zgodność  
z  oryginałem  przez  wykonawcę  (z  wyjątkiem  pełnomocnictwa  –  oryginał  lub  kopia
poświadczona notarialnie). 

IV. Oferent obowiązany jest spełnić następujący warunek udziału w przetargu:
Dysponowania jedną osobą posiadającą:
a)  uprawnienia  dozorowe  do  konserwacji  dźwigów  osobowych  zgodnie  z  zaświadczeniem
kwalifikacyjnym  uprawniającym  do  zajmowania  się  konserwacją  dźwigów  wydanym  przez
Urząd Dozoru Technicznego kat.I, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18
lipca  2001  r.  w  sprawie  sprawdzania  kwalifikacji  przy  obsłudze  i  konserwacji  urządzeń
technicznych (Dz.U. Z 2001 r., Nr 79, poz. 849 ze zm.), 
b)  aktualne  świadectwo kwalifikacji  "D" i  "E"  wydane przez  uprawnione organy,  zgodnie  z
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w
sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U.z 2003r. Nr. 89, poz. 828 ze zm.).

na  potwierdzenie  czego wypełnia  część  Formularza ofertowego – załącznik  nr  1  dotyczącą
wskazania w/w osoby.

Zamawiający zastrzega, iż oferent nie może:
– w  celu  wykazania  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  polegać  na  wiedzy

i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia,
zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów,

– powierzyć wykonania zamówienia podwykonawcy tak w części jak i w całości.



V. Kryterium oceny ofert – najniższa cena. 
VI. Miejsce i termin składania ofert

Urząd  Miasta  Płocka,  Stary  Rynek  1,  Biuro  Obsługi  Klienta,  stanowisko  nr  1  –  (wejście
od ul. Zduńskiej 3 ) do dnia 23.12.2015 roku do godz. 14.00.

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

        Oferta na: 
Konserwację dźwigów osobowych oraz platformy dla osób niepełnosprawnych w

budynkach UMP.

Nie otwierać przed 23.12.2015 r. do godz. 14.00

VII. W przypadku, gdy oferent nie załączył wszystkich wymaganych dokumentów lub oświad-
czeń lub są one niezgodne z zapisami Ogłoszenia, Zamawiający wzywa do ich uzupełnienia,
przy czym wezwanie kierowane jest tylko do oferenta, którego oferta jest najkorzystniejsza.
Brak uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń we wskazanym terminie powoduje odrzucenie
oferty.

VIII. W przypadku, gdy oferta zawiera rażąco niską cenę, Zamawiający wzywa go do złożenia
wyjaśnień,  przy  czym  wezwanie  kierowane  jest  tylko  do  oferenta,  którego  oferta  jest
najkorzystniejsza. Brak wyjaśnień lub uznanie ich przez Zamawiającego za nieprzekonywujące
powoduje odrzucenie oferty.

IX. Oferent  jest  związany  ofertą  przez  30  dni.  Zawarcie  umowy  następuje  z  chwilą
jej podpisania.

X. Ogłoszenie, a także warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane.

XI. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny, bądź za-
mknięcia przetargu  bez wyboru którejkolwiek z ofert.

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

XIII. W sprawach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem zastosowanie maja przepisy ko-
deksu cywilnego.
XIV. Osoby uprawnione do kontaktu:

– Elżbieta Pawelec (tel. 24 36-71-603)
– Tadeusz Pankowski (tel. 24 36-71-433)
– Dominika Rucińska (tel. 24 36-71-577)

                                       Dagmara Bednarska
                                     Dyrektor 

                                       Wydziału Zamówień Publicznych 

W załączeniu:
1. Wzór umowy.
2. Opis przedmiotu zamówienia.
3. Formularz oferty – Załącznik nr 1.
4. Formularz cenowy – Załącznik nr 2. 



                                 Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

                                    
Przedmiot zamówienia

Konserwacja dźwigów osobowych oraz
platformy dla osób niepełnosprawnych w

budynkach UMP.

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

Wykonawca 
(Nazwa, adres, e-mail)

…........................@.................................

Cena ofertowa- za całość zamówienia,
tj. kwota z Formularza cenowego zał. 
nr 2 (w zł brutto) 

…..................................................
(cyfrowo) 

Termin realizacji 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r. 

1. Oferujemy wykonanie  prac  objętych  zamówieniem,  zgodnie  z  wymogami  ogłoszenia
o zamówieniu, opisu przedmiotu zamówienia i wzoru umowy na:

Konserwację dźwigów osobowych oraz platformy dla osób niepełnosprawnych
w budynkach UMP.

2.  Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  z  dokumentacją  i  zdobyliśmy  konieczne  informacje
do przygotowania oferty.

3. Oświadczamy, iż dysponujemy osobą zdolną do wykonania zamówienia, tj:

….............................................................  /imię  i  nazwisko/  -  posiada:  a)  uprawnienia
dozorowe  do  konserwacji  dźwigów  osobowych  zgodnie  z  zaświadczeniem  kwalifikacyjnym
uprawniającym  do  zajmowania  się  konserwacją  dźwigów  wydanym  przez  Urząd  Dozoru
Technicznego kat.I, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w
sprawie sprawdzania kwalifikacji przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. z
2001 r., Nr 79, poz. 849 ze zm.)  oraz  b) aktualne świadectwo kwalifikacji "D" i "E" wydane
przez  uprawnione organy,  zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki,  Pracy  i  Polityki
Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003r.
Nr. 89, poz. 828 ze zm.).

4. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. .......................................................................................................................

2. ......................................................................................................................

3. ......................................................................................................................

4. ......................................................................................................................

data: ..................................                              Podpis:
                                                                       (upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)



                                                                                                                Załącznik Nr 2

Formularz cenowy

Nazwa Cena jednostkowa Jednostka miary Wartość

Konserwacja
dźwigów osobowych

a b a x b 

…........................zł
brutto  za 1 miesiąc

24 miesiące
….......................zł brutto

Pomiar
elektryczn
y wraz ze
sporządze
niem
protokołu
z
pomiarów

Skuteczno
ść
ochrony
przeciwpo
rażeniowe
j  i
rezystancj
i izolacji

…........................zł
brutto za 1 pomiar

6 pomiarów*

….......................zł brutto

rezystancj
i izolacji

…........................zł
brutto za 1 pomiar

6 pomiarów*

….......................zł brutto

                       
                                                                       RAZEM

 

…............................... zł
brutto
(kwota z Formularza 
ofertowego- zał nr 1)

*  ilość  pomiarów jest  ilością  szacunkową i  może  ulec  zmianie,  służy  jedynie  do

badania oferty.  
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