
        Płock, dnia 12.08.2016 roku
WZP.271.2.109.2016.AW  

OGŁOSZENIE  O   ZAMÓWIENIU  PUBLICZNYM  O  WARTOŚCI  DO  KWOTY  PONIŻEJ

STANOWIĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ W ZŁOTYCH KWOTY 30 000 EURO.

              ZAMAWIAJĄCY -  Gmina-Miasto Płock z siedzibą Stary Rynek  1,  09-400 Płock

zaprasza do składania ofert w trybie  w przetargu na realizację zamówienia pn:

       „Modernizacja stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ul. Łukasiewicza” 

I.  Szczegółowe  informacje  dotyczące  zamówienia  zawiera  opis  przedmiotu  zamówienia

załącznik nr 1, istotne postanowienia umowy umowy- załącznik nr 2

II. Oferta winna zawierać dane jak w załączonym formularzu oferty stanowiącej załącznik nr

3, 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. Wykonawca obowiązany jest spełniać następujące warunki udziału w przetargu:

1.Posiadanie wiedzy i doświadczenia:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy

– w tym okresie, co najmniej  1 koncepcję o wartości minimum 70.000,00 zł (brutto), która

miała w swoim zakresie budowle wraz z zagospodarowaniem terenu. 

2.Dysponuje  odpowiednim potencjałem technicznym oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonania

zamówienia. Wykonawca  wykaże,  że  w  celu  prawidłowego  wykonania  przedmiotu  umowy

posiada odpowiedni potencjał kadrowy w postaci osób z uprawnieniami do projektowania w

specjalnościach:

-  architektonicznej  – jedna osoba z uprawnieniami bez ograniczeń,

-  konstrukcyjno – budowlanej – jedna osoba w uprawnieniami bez ograniczeń,

Uwaga! 

Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca nie może w celu wykazania spełniania w/w warunków

polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania

zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów.  

IV. Wykaz dokumentów jakie należy dołączyć do oferty:



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

temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania

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

do dysponowania tymi osobami- Załącznik nr 4

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

wymagane uprawnienia oraz doświadczenie- zawarte w Załączniku nr 4

3.  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 rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania – Zał. Nr 5.

V. Termin realizacji zamówienia:

Przekazanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej do Zamawiającego  wraz z prawomocną

decyzją zezwalającą na wykonanie robót budowlanych do  dnia 15 grudnia 2016 r.  

V. VI. Kryterium oceny ofert – najniższa cena. 

VI. 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 23 sierpnia

2016 roku do godz. 12:30. Decydującą jest data wpływu do siedziby Zamawiającego. 

Ofertę  należy  umieścić  w  zamkniętej  kopercie   zaadresowanej  na   Zamawiającego  oraz

oznaczyć:

Oferta na:„Modernizację stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ul. Łukasiewicza”  ”
Nie otwierać przed 22 sierpnia 2016 r. do godz. 12.30

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

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

nia, przy czym wezwanie kierowane jest tylko do oferenta, których oferta jest najkorzystniej-

sza. Brak uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń we wskazanym terminie powoduje odrzu-

cenie oferty.

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

wyjaśnień, przy czym wezwanie kierowane jest tylko do oferenta, którego oferta jest najko-

rzystniejsza. Brak wyjaśnień lub uznanie ich przez Zamawiającego za nieprzekonywujące po-

woduje odrzucenie oferty.

X. Oferent jest związany ofertą przez 30 dni. Zawarcie umowy następuje z chwilą jej podpisa-

nia.



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

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

mknięcia 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.

XII. XIV. W sprawach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem zastosowanie maja przepi-

sy kodeksu cywilnego.

XIII. XV. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a) w zakresie przedmiotu zamówienia
–  Grażyna Piaskowska - Kierownik WIR-I, 
b) w zakresie spraw formalnych
-     Agnieszka Wilczak – Wydział Zamówień Publicznych, tel. (24) 367–15-77.

                                           

W załączeniu:
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Istotne postanowienia umowy
Załącznik nr 3 - Formularz Oferty
Załącznik nr 4 – Wykaz osób 
Załącznik Nr 5 – Wykaz usług

Dyrektor
Wydziału Zamówień Publicznych

Dagmara Bednarska



                      Załącznik Nr 3

FORMULARZ OFERTOWY

                                    
Przedmiot zamówienia

„Modernizacja stadionu im. Kazimierza Górskiego

przy ul. Łukasiewicza”

 

Zamawiający
Gmina-Miasto Płock

pl. Stary Rynek 1 , 09-400 Płock 

Wykonawca 

(Nazwa, adres, telefon, KRS,NIP)

E-mail
…........................@.................................

Cena oferowana brutto 
….................................................. zł

(cyfrowo) 

Termin realizacji  do  dnia 15 grudnia 2016 r.  

Termin związania ofertą 30 dni

1. Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 
2.  Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  z  opisem  przedmiotu  zamówienia  oraz  zdobyliśmy
konieczne informacje do przygotowania oferty.
3. 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:
                                                                       (upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
                                                                                                               



Załącznik nr 5

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG
Dot. zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro na „Modernizacja stadionu im.

Kazimierza Górskiego przy ul. Łukasiewicza” 

Nazwa Wykonawcy .......................................................................................................

Adres Wykonawcy ........................................................................................................

Numer tel./fax …...........................................................................................................

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 przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na
rzecz których usługi zostały wykonane.   

L.p.
Przedmiot zamówienia 

(miejsce realizacji, zakres, szczegółowy opis,
itp)*

Dzień, m-c  i rok zakończenia
zamówienia 

Zamawiający

* informacje muszą potwierdzać spełnianie warunków postawionych przez Zamawiającego –  w pkt III
ogłoszenia. 

Dnia ..................................                ...............................................................
             ( podpis i pieczęć osoby uprawnionej )



Załącznik nr 4

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

Dot. zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro na :„Modernizację stadionu im.
Kazimierza Górskiego przy ul. Łukasiewicza” 

Nazwa Wykonawcy .......................................................................................................

Adres Wykonawcy ........................................................................................................

Numer tel./fax …...........................................................................................................

L.p. Nazwisko i imię
Proponowana rola w realizacji

zamówienia

Wykształcenie

Informacja o
podstawie do
dysponowani

a osobami
(np. umowa o
pracę, umowa
o dzieło itp.)

Oświadczam,  iż  osoby  wskazane  w  wykazie  posiadają  wymagane  przez  Zamawiającego
uprawnienia oraz doświadczenie.   

Dnia ..................................                ...............................................................
             ( podpis i pieczęć osoby uprawnionej )
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