
PŁOCK

WZP.271.2.133.2016.AR Płock, dnia 7 października 2016 r.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości do 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: "Opracowanie

dokumentacji projektowo - kosztorysowej placu zabaw Miejskiego Przedszkola nr 1.5

przy ul. Piasta Kołodzieja 4 w Płocku".

I. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia -

Załącznik nr 4 oraz wzór umowy - Załącznik nr 5.

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

~, 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

postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. Warunek zostanie spełniony,

jeżeli:

1. Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej: jedną

usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej placu

zabaw z wyposażeniem oraz nawierzchnią poliuretanową,

2. Wykonawca wykaże, że skierował do realizacji zamówienia, co najmniej jedną osobę

posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno

- budowlanej,

W/w osoba musi być członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego i ubezpieczona od

odpowiedzialności cywilnej co jest potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez te izbę, z

określeniem w nim terminu ważności. Zaświadczenie to zostanie przedłożone Zamawiającemu

przed podpisaniem umowy.

Urząd Miasta Płocka
Stary Rynek 1.09-400 PŁOCK

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



Uwaga! Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca nie może w celu wykazania

spełniania w.w warunków polegać na zdolności technicznej lub zawodowej innych

podmiotów.

IV. Wykaz dokumentów jakie należy załączyć do oferty:

1. Formularz oferty - Załącznik nr 1(

2. Wykaz us.ług wykonanych w okresie ostatnich 3 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 określających czy te usługi zostały wykonane należycie -

Załącznik nr 2,

3. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania

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

do dysponowania tymi osobami - Załącznik Nr 3.

V. Termin realizacji: Dokumentację projektowo-kosztorysową będącą przedmiotem

zamówienia wraz z wnioskiem o zgłoszeniu o wykonywaniu robót budowlanych oraz

potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia należy przekazać Zamawiającemu do dnia 20.12.2016 r.

VI. Kryterium oceny ofert - najniższa cena.

VII. 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 17.10.2016 r. do

godziny 11 :00.

Decydującą jest data wpływu do siedziby Zamawiającego.

Ofertę należy umieści w zamkniętej kopercie i oznaczyć:

Oferta na "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej placu zabaw

Miejskiego Przedszkola nr 15 przy ul. Piasta Kołodzieja 4 w Płocku".

Nie otwierać przed dniem 17.10.2016 r. do godziny 11.15.

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

oświadczeń lub są one niezgodnie 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.

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

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

najkorzystniejsza. Brak wyjaśnlenla lub uznanie ich przez Zamawiającego za

nieprzekonywujące powoduje odrzucenie oferty.



X. Oferent jest związany ofertą przez 30 dni. Zawarcie umowy następuje 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..

Krzysztof Wojda - Wydział Inwestycji i Remontów/Referat Remontów, tet, (24) 367-16-67,

Adriana Rybak - Wydział Zamówień Publicznych, tel. (24) 367-14-61.

W załączeniu przekazujemy:

i. Załącznik nr 1 - Formularz oferty,

2. Załącznik nr 2 - Wykaz wykonanych usług,

3. Załącznik nr 3 - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia,

4. Załącznik nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia z załącznikami (plan sytuacyjny, pismo-

wyposażenie) ,

5. Załącznik nr 5 - Wzór umowy.



Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

" Opracowanie dokumentacji projektowo -
Przedmiot zamówienia

kosztorysowej placu zabaw Miejskiego Przedszkola nr

15 przy ul. Piasta Kołodzieja 4 w Płocku".

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

Wykonawca
(Nazwa, adres, telefon, KRS, NIP)

E-mail •.•.••••••••••.•••••.•••••••••••.•• @ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Cena pferowana brutto
.......................................... zł

Termin realizacji
-;

Dokumentację projektowo-kosztorysową będącą przedmiotem

zamówienia wraz z wnioskiem o zgłoszeniu zamiaru-
wykonywania robót budowlanych oraz potwierdzeniem

przyjęcia zgłoszenia należy przekazać Zamawiającemu do

dnia 20.12.2016 r.

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)



Załącznik Nr 2

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

Dot. postępowania o wartości do 30 000 euro na "Opracowanie dokumentacji projektowo
- kosztorysowej placu zabaw Miejskiego Przedszkola nr 1.5 przy ul. Piasta
Kołodzieja 4 w Płocku".

Nazwa Wykonawcy .

Adres Wykonawcy .

Numer tel./fax .

Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 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 określających czy te usługi zostały wykonane

należycie

Przedmiot zamówienia
(szczegółowy opis)* Podmiot, na rzecz

Lp. - zaznaczyć czy dokumentacja Wartość zamówienia Dzień, m-c i rok którego usługadotyczyła placu zabaw wraz z (brutto) zakończenia
wyposażeniem oraz określić została wykonana

rodzai nawierzchni

-

* informacje muszą potwierdzać spełnianie warunków postawionych przez Zamawiającego - w pkt III. 1
ogłoszenia

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



Załącznik nr 3

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Dot. postępowania o wartości do 30 000 euro na:"Opracowanie dokumentacji
projektowo - kosztorysowej placu zabaw Miejskiego Przedszkola nr 15 przy ul.
Piasta Kołodzieja 4 w Płocku".

Nazwa Wykonawcy .

Adres Wykonawcy .

Rodzaj i nr
uprawnień/kwalifikacji Informacja o

Proponowana
potwierdzających spełnianie

Wykształcenie podstawie do
wymagań * dysponowaniarolaLp. Nazwisko i imię w realizacji Doświadczenie osobami

* należv wpisać dokładna specjalność (np. umowa ozamówienia wynikajaca z posiadanych uprawnień zawodowe
budowlanych (tzn. podać dokładna pracę, umowa

treść zapisana w decyzji) o dzieło itp. *)

'-

-

data .
( podpis i pieczęć osoby uprawnionej)


