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Płock, dnia 28 .02 .2017 r. 
WZP.271 .2 .13 .2017.BR 

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. 

Wykonan ie i dos tarczen ie wraz z rozładunkiem elementów brandingu 
promocyjnego Miasta Płocka 

I. Termin real izacj i zamówienia - 30 dni od daty przesłania w formie e lektronicznej 
przez Zamawiającego na adres mai lowy Wykonawcy gotowych projektów elementów 
brandingu 

II. Szczegółowe in formacje dot. zamówienia zawierają Zał. nr 1-3 

III. Oferta winna zawierać dane j ak w załączonym formularzu Oferty stanowiącym 
Zał. nr 4. oraz fo rmu larzu cenowym - Zał. nr 5. 
Do oferty należy załączyć: 
- Pełnomocnictwo osoby iub osób podpisujących ofertę - w przypadku 

reprezentowan ia oferenta przez pełnomocnika. Załączone do oferty 
pełnomocnictwo winno być w formie oryginału iub kopii poświadczonej notar ia lnie. 

IV. Kryterium oceny ofert- najniższa cena. 

V. Miejsce i termin składania ofert 

Ofertę należy złożyć w siedzib ie Zamawiającego - Urząd Miasta Płocka, 
Stary Rynek 1 - Biuro Obsługi Kl ienta - s tanowisko nr 1 (wejście od ul . Zduńskiej 3), 
do dnia 14.03.2017 r. do godz.12.00. 
Decydującą jes t data wpływu do s iedz iby Zamawiającego. 

Ofertę naieży umieścić w zamkniętej koperc ie i oznaczyć: 

Oferta na: 

Wykonan ie i dostarczen ie wraz z rozładunkiem elementów brandingu 
promocy jnego Miasta Płocka 

VI. W przypadku , gdy oferent nie załączył wymaganych dokumentów lub oświadczeń iub 
są one n iezgodne z zap i sami Ogłoszenia, Zamawiający wzywa do ich uzupełnienia, 
przy c zym wezwan ie k ierowane jes t ty lko oferentów, których oferta jest 
na jkorzys tn ie j sza . Brak uzupełnienia dokumentów iub oświadczeń we wskazanym 
termin ie powoduje odrzucen ie oferty. 

VII. W przypadku , gdy oferta zawiera cenę rażąco niską. Zamawiający wzywa go do 
złożenia wyjaśnień, przy c zym wezwan ie k ierowane jes t ty iko do oferentów, których 

Urząd Miasta Ptocka 

Stary Rynek 1,09-400 PtDCK 

tel.: 24 367 15 55, faks; 24 367 15 98, info@plock.eu, www.plock.eu 

mailto:info@plock.eu
http://www.plock.eu


oferta jes t na jkorzys tn ie j sza . Brak wyjaśnienia lub uznanie ich przez Zamawiającego 
za nieprzekonywujące powoduje odrzucen ie oferty. 

VIII. Oferent jes t związany ofertą przez 30 dn i . Zawarc ie umowy następuję z chwiią je j 
podp isan ia . 

IX. Ogłoszenie, a także warunk i przetargu mogą być zmien ione iub odwołane. 

X. Zamawiający zas t rzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny, 
bądź zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert. 

XI .Postępowanie wszczęte na podstawie n in iejszego ogłoszenia prowadzi się z 
zachowan iem fo rmy p i semnej lub formy e lektron icznej , przy c z ym do złożenia oferty 
wymagana jes t f o rma p i semna . 

XII. W sprawach n ieuregu lowanych n in ie jszym ogłoszeniem zas tosowan ie mają przepisy 
kodeksu cywi lnego. 

XIII. Osobami uprawn ionymi do porozumiewan ia się z Oferentami są; 
a) w zakres ie p rzedmio tu zamówienia 

- Paweł Jońca - wydział Promocj i i Informacj i - te l . (24) 367-17-26 
b) w zakres ie spraw fo rma lnych 

- Bożena Różańska - Wydział Zamówień Publ icznych, te l . (24) 3 6 7 - 1 4 - 6 1 . 

Wykaz załączników: 

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 3 - Wzór umowy 
Załącznik nr 4 - Formularz Oferty 
Załącznik nr 5 - Formularz cenowy 


