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Płock, dnia 27.04.2016 r.
WZP. 271.2.57.2016.MK

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.

"Zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie, montaż i demontaż zabudowy

dwóch stoisk targowych dla Gminy Miasto Płock podczas VIII Europejskiego

Kongresu Gospodarczego w Katowicach, który odbędzie się w dniach 18-20

maja 2016 r."

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

Załącznik Nr 3.

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

Zał. 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: do 17 maja 2016 r.

IV. Wymagania stawiane Wykonawcy:

1. Wykonawca musi wykazać, że wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu

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

co najmniej jedno zamówienie obejmujące zaprojektowanie, wykonanie,

dostarczenie, montaż i demontaż zabudowy stoisk targowych o wartości nie niższej

niż 30.000,00 zł brutto.
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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

roboty zostały wykonane, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających ich

należyte wykonanie - Załącznik nr 2.

Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca nie może w celu wykazania spełniania ww.

warunku polegać na doświadczeniu innych podmiotów.

2. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty próbki poszczególnych gadżetów.

Próbki muszą zawierać przykładowe nadruki firmowe (niekoniecznie z oznakowaniem

wymaganym przez Zamawiającego) oraz spełniać wymagania podane w opisie

przedmiotu zamówienia.

VI. Kryteria oceny ofert: 100% - cena

VI. ,Miejsce i termin składania ofert
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Urząd Miasta Płocka,
Stary Rynek 1 - Biuro Obsługi Klienta - stanowisko nr 1 (wejście od ul. Zduńskiej 3),
do dnia 05.05.2016 r. do godz.l1.00.

Decydującą jest data wpływu do siedziby Zamawiającego.

Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie i oznaczyć:

Oferta na "Zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie, montaż i demontaż
zabudowy dwóch stoisk targowych dla Gminy Miasto Płock podczas VIII
Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, który odbędzie się w
dniach 18-20 maja 2016 r."

VII. 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 do oferentów, których oferta
jest najkorzystniejsza. Brak uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń we
wskazanym terminie powoduje odrzucenie oferty.

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

IX. Oferent jest związany ofertą przez 30 dni. Zawarcie umowy następuję z chwilą jej
podpisania.
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X. Ogłoszenie, a także warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane.

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

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

XIII. W sprawach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem zastosowanie mają
przepisy kodeksu cywilnego.

XIV. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia

Alicja Lachowicz- Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referat Polityki
Gospodarczej Miasta, tel. (24) 367-15-73

b) w zakresie spraw formalnych
- Magdalena Kucharska - Wydział Zamówień Publicznych, tel. (24) 367-14-61.

Wykaz załaczników:

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

Formularz Oferty
Wykaz wykonanych usług
Opis przedmiotu zamówienia
Projekt umowy
Lokalizacja stoisk
Wizualizacja stoisk

DYREKTOR
Wydziału Zamówicn Publicznych

~~'-~.r.::.'-
Dogmara Bednarska
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