
        Płock, dnia 02.01.2017 roku
WZP.271.2.188.2016.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:

wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu siłowni zewnętrznej

wraz ze stojakami na rowery, oświetleniem, małą architekturą, ciągami pieszymi i

placami z kostki betonowej i nawierzchni poliuretanowej oraz nasadzeniami

roślinności - zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 1087/12, 1087/9, 1087/22 na

osiedlu Imielnica w Płocku,  w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ”Siłownia

zewnętrzna na osiedlu Imielnica – Budżet Obywatelski”.

I.  Szczegółowe  informacje  dotyczące  zamówienia  zawiera  opis  przedmiotu  zamówienia

załącznik nr 2, istotne postanowienia umowy umowy-  załącznik nr 3 oraz dokumentacja

projektowa. 

II. Oferta winna zawierać dane jak w załączonym formularzu oferty stanowiącej 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. Wykonawca obowiązany jest spełniać następujące warunki udziału w przetargu:

1. wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: 

a) 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu placu zabaw o nawierzchni poliuretanowej o
wartości nie mniejszej  niż 50 000,00 zł brutto 

lub 

b) 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu siłowni zewnętrznej o wartości nie mniejszej
niż 50 000,00 zł brutto.

Na potwierdzenie czego Wykonawca załączy do oferty wykaz doświadczenia – załącznik nr 4
wraz z dokumentami potwierdzającymi że robota została wykonana należycie.

2.Dysponuje  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do
wykonania zamówienia.
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej:

a) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w

specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

oraz



b) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w

specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych  i

elektroenergetycznych.

Na potwierdzenie czego Wykonawca załączy do oferty wykaz osób – Załącznik nr 5. 

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.  Termin realizacji zamówienia:

 do  dnia 31 maja 2017 r.  

V. Kryterium oceny ofert – najniższa cena. 

VI. Gwarancja – 36 m-cy.

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 17 stycznia

2017 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: ”Siłownia zewnętrzna na osiedlu Imielnica – Budżet Obywatelski”.
Nie otwierać przed 17 stycznia 2017 r. do godz. 12.30

VIII. 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, których 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 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 podpisania.

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.

XIV. W sprawach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem zastosowanie maja przepisy ko-

deksu cywilnego.



XV. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

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

                                           

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

Dyrektor
Wydziału Zamówień Publicznych

Dagmara Bednarska



                      Załącznik Nr 3

FORMULARZ OFERTOWY

                                    
Przedmiot zamówienia ”Siłownia zewnętrzna na osiedlu Imielnica –

Budżet Obywatelski”. 

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 31 styczeń 2017r.

Okres gwarancji 36 m-cy

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 ROBÓT
Dot. zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro na ”Siłownia zewnętrzna na

osiedlu Imielnica – Budżet Obywatelski”.

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. 

Do wykazu  Wykonawca  załącza  dowody dotyczące  najważniejszych  usług,  określające,  czy  usługi  te
zostały wykonane w sposób należyty  (dowodem jest poświadczenie, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia- inne dokumenty). 

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 :  ”Siłownia zewnętrzna na
osiedlu Imielnica – Budżet Obywatelski”.

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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