
WZP 271.2.19/1.2016.AK                                                              Płock, dnia 01.03.2016 r. 
                                       

 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  trybie  przetargu  na  realizację  zamówienia  pn:  „Wykonanie

dokumentacji  projektowo-kosztorysowej:  przebudowy  łazienek  i  remontu  bloku

żywieniowego wraz z wymianą instalacji, wymiany instalacji c.o. w budynku szkoły

oraz kanalizacji sanitarnej, wody zimnej i ciepłej,  cyrkulacji  i hydrantowej p.poż. w

Szkole Podstawowej Nr 17 w Płocku przy ul. Miodowej 13 a”.

I. Szczegółowe informacje  dotyczące  zamówienia  zawiera  opis  przedmiotu  zamówienia-

Załącznik nr 4.

II. Oferta winna zawierać dane jak w załączonym formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr

1,  do  której  należy,  w  przypadku  reprezentowania  oferenta  przez  pełnomocnika,  załączyć

pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę.  Załączone do oferty pełnomocnictwo

winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 

III.  Termin realizacji zamówienia:

- etap I do dnia 31.05.2016 r.

- etap II do dnia 30.09.2016 r.

IV. Wymagania stawiane Wykonawcy:

1.  Wykonawca  musi  wykazać,  że  wykonał  w  okresie  ostatnich  trzech  lat  przed  upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

co najmniej jedną dokumentację projektowo – kosztorysową wraz z instalacjami (elektryczną i

sanitarną)  na  budowę/przebudowę/remont  bloku  żywieniowego  i  pomieszczeń  higieniczno-

sanitarnych w budynku użyteczności publicznej o kubaturze budynku nie mniejszej niż 5000

m³.

2. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej:



a)  jedną  osobą  posiadającą  uprawnienia  budowlane  do  projektowania  w  specjalności

konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń,

b)   jedną  osobą  posiadającą  uprawnienia  budowlane  do  projektowania  w  specjalności

instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,

c)   jedną  osobą  posiadającą  uprawnienia  budowlane  do  projektowania  w  specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez

ograniczeń.

V. Wykaz dokumentów jakie należy dołączyć do oferty:

1.  Wykaz  wykonanych usług,  w  okresie  ostatnich  trzech  lat  przed  upływem  terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z

podaniem ich  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  podmiotów,  na  rzecz  których   usługi

zostały  wykonane,  oraz  załączeniem  dokumentów  potwierdzających  ich  należyte

wykonanie – Załącznik nr 2.

2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na

temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania

zamówienia,  a  także  zakresu  wykonywanych  przez  nie  czynności,  oraz  informacją

o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 3.

3.  Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają

wymagane uprawnienia – zawarte w Załączniku nr 3.

VI. Kryterium oceny ofert- najniższa cena.

VII. Miejsce i termin składania ofert .

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miasta Płocka,  pl.  Stary Rynek 1 –

Biuro Obsługi Klienta – stanowisko nr 1 (wejście od ul. Zduńskiej 3), do dnia 9 marca 2016 r.

do godz. 10.00. Decydującą jest data wpływu do siedziby Zamawiającego. 

Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie i oznaczyć:

Oferta  na:  „Wykonanie  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej:  przebudowy

łazienek  i  remontu  bloku  żywieniowego  wraz  z  wymianą  instalacji,  wymiany

instalacji c.o. w budynku szkoły oraz  kanalizacji sanitarnej, wody zimnej i ciepłej,

cyrkulacji   i  hydrantowej  p.poż.  w Szkole  Podstawowej  Nr  17 w Płocku przy  ul.

Miodowej 13 a”.

Nie otwierać przed dniem 9 marca 2016 r. do godz. 10.00.

VIII.  W  przypadku,  gdy  oferent  nie  załączył  wszystkich  wymaganych  dokumentów  lub

oświadczeń  lub  są  one  niezgodne  z  zapisami  Ogłoszenia,  Zamawiający  wzywa  do  ich



uzupełnienia,  przy  czym  wezwanie  kierowane  jest  tylko  oferentów,  których  oferta

najkorzystniejsza.  Brak  uzupełnienia  dokumentów  lub  oświadczeń  we  wskazanym terminie

powoduje odrzucenie oferty.

IX. W przypadku,  gdy oferta  zawiera cenę  rażąco niską,  Zamawiający  wzywa do  złożenia

wyjaśnień,  przy  czym  wezwanie  kierowane  jest  tylko  oferenta,  którego  oferta  jest

najkorzystniejsza.  Brak  wyjaśnienia  lub  uznanie  ich  przez  Zamawiającego  za

nieprzekonywujące  powoduje odrzucenie oferty.

X.  Oferent  jest  związany  ofertą  przez  30  dni.  Zawarcie  umowy  następuję  z  chwilą  jej

podpisania. 

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

XII. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny, bądź

zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert. 

XIII. Postępowanie wszczęte na podstawie niniejszego ogłoszenia prowadzi się z zachowaniem

formy pisemnej lub formy elektronicznej, przy czym do złożenia oferty wymagana jest forma

pisemna. 

XIV. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  ogłoszeniem  zastosowanie  mają  przepisy

kodeksu cywilnego. 

XV. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

 Anna Koperska tel. 24 367 15 77

Radosław Piekarz tel. 24 367 16 67 

XVI.  Wypełniony formularz  cenowy odrębny  dla  każdej  części  należy  dostarczyć

Zamawiającemu po rozstrzygnięciu postępowania, najpóźniej w dniu podpisania umowy.

W załączeniu przekazujemy:

1.Formularz oferty- Załącznik nr 1, 

2. Wykaz usług – Załącznik nr 2,

3.Wykaz osób – Załącznik nr 3

4.Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4, 

5.Wzór umowy - załącznik nr 5, 

 Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych

                                                                                             Dagmara Bednarska



Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

                                    

Przedmiot zamówienia

 

Wykonanie  dokumentacji  projektowo-

kosztorysowej:  przebudowy  łazienek  i  remontu

bloku  żywieniowego  wraz  z  wymianą  instalacji,

wymiany  instalacji  c.o.  w  budynku  szkoły  oraz

kanalizacji  sanitarnej,  wody  zimnej  i  ciepłej,

cyrkulacji   i  hydrantowej  p.poż.  w  Szkole

Podstawowej Nr 17 w Płocku przy ul. Miodowej 13 a

Zamawiający Gmina-Miasto Płock

Pl. Stary Rynek 1 , 09-400 Płock 

Wykonawca 

(nazwa, adres, telefon, nr NIP, nr KRS) 

e-mail …................................@.........................................

Cena oferowana brutto (w zł) .......................................... zł 

w tym:

Wynagrodzenie brutto (w zł) za etap I ………………………………… zł

Wynagrodzenie brutto (w zł) za etap II ………………………………… zł

Termin realizacji zamówienia
- etap I do dnia 31.05.2016 r.



- etap II do dnia 30.09.2016 r.

Termin związania ofertą 30 dni

Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  z  opisem  przedmiotu  zamówienia  oraz  zdobyliśmy  konieczne

informacje do przygotowania oferty.

Oświadczamy,  że  zobowiązujemy  się  w  przypadku  wyboru  naszej  oferty  do  zawarcia  umowy  na

warunkach określonych we wzorze umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

data ..................................        ...............................................................

         ( podpis i pieczęć osób uprawnionych)
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