PŁOCK

OGŁOSZENIE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 14000

EURO

ZAMAWIAJĄCY - Gmina-Miasto Płock z siedzibą Stary Rynek l, 09-400
Płock
zaprasza do składania
ofert
na opracowanie
zamiennej
dokumentacji
projektowo-kosztorysowej
oraz Specyfikacji
Technicznej
Wykonania
i
Odbioru Robót w zakresie zmiany przeznaczenia zaprojektowanego pawilonu
sanitarno - kasowego wraz z uzyskaniem decyzji zmieniającej decyzję o
pozwoleniu na budowę oraz wykonania projektu budowlanego przyłącza
wodociągowego wraz z uzyskaniem skutecznego zgłoszenia zamiaru budowy
przyłącza w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa Ośrodka
Sportowego STOCZNIOWIEC - prace przygotowawcze".
Termin realizacji zamówienia: do dnia 17 maja 2013 r.
Wymagania stawiane Wykonawcy:
1. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami posiadającymi niezbędne do
wykonania przedmiotowego zamówienia uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnościach:
a) architektonicznej,
b) konstrukcyjno - budowlanej,
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
wodociągowych i kanalizacyjnych,
d)
instalacyjnej
w zakresie
sieci,
instalacji
urządzeń
elektrycznych
elektroenergetycznych.
Do oferty należy załączyć:
1. Formularz ofertowy zawierający: nazwę i adres Wykonawcy, cenę brutto za
wykonanie zadania, z podpisem i pieczątką osób uprawnionych - Załącznik Nr 1
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający dopuszczenie wykonawcy do
obrotu prawnego, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu
składania ofert.
3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- Załącznik nr
2.
4. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień - Załącznik Nr 2.
s. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to
bezpośrednio z załączonych dokumentów (należy jednak załączyć dokumenty, z
których wynikać będzie ciągłość i prawidłowość udzielonych pełnomocnictw - odpisy z
właściwego rejestru). Załączone do oferty pełnomocnictwo winno być w formie
oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez wykonawcę (z wyjątkiem pemornocmcrwa).
Miejsce i termin składania ofert
Urząd Miasta Płocka, Płock, Stary Rynek 1, Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 1 do dnia 21.02.2013 r. do godz. 10.00.
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
• Izabela Żurawska Inspektor - Wydział Inwestycji i Remontów Oddzial
Przygotowania i Realizacji Inwestycji, tel. 024 367 17 27 w godz. pracy Urzędu w zakresie przedmiotu zamówienia.
• Adriana Rybak - Inspektor - Wydział Zamówień Publicznych, te1.0-24 367-14-61
w godz. pracy Urzędu.
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Załącznik Nr 1
FORMULARZ

OFERTOWY

Opracowanie
zamiennej
dokumentacji
projektowokosztorysowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru
Robót
w
zakresie
zmiany
przeznaczenia
zaprojektowanego pawilonu sanitarno - kasowego wraz z
uzyskaniem decyzji zmieniającej decyzję o pozwoleniu na
budowę oraz wykonania projektu budowlanego przyłącza
wodociągowego
wraz
z
uzyskaniem
skutecznego
zgłoszenia zamiaru budowy przyłącza w ramach zadania
inwestycyjnego pn. "Przebudowa Ośrodka Sportowego
STOCZNIOWIEC - prace przygotowawcze".

Przedmiot zamówienia

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

Zamawiający

Wykonawca (nazwa, adres, e- mail)

.•...•••.•......•..••..• ~

Cena ofertowa
brutto

za całość zadania

.

w zł:

(cyfrowo)

Do 17.05.2013 r.

Termin realizacji

1. Oferujemy

wykonanie
prac objętych
zamówieniem,
zgodnie z wymogami
Opisu
przedmiotu
zamówienia
pn. Opracowanie
zamiennej
dokumentacji
projektowokosztorysowej
oraz
Specyfikacji
Technicznej
Wykonania
i Odbioru
Robót w
zakresie zmiany przeznaczenia
zaprojektowanego
pawilonu sanitarno - kasowego
wraz z uzyskaniem
decyzji zmieniającej
decyzję o pozwoleniu
na budowę oraz
wykonania
projektu
budowlanego
przyłącza wodociągowego
wraz z uzyskaniem
skutecznego
zgłoszenia
zamiaru
budowy
przyłącza
w
ramach
zadania
inwestycyjnego
pn. "Przebudowa
Ośrodka Sportowego
STOCZNIOWIEC
- prace
przygotowawcze"
.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją
przygotowania oferty.
3. Załącznikami do niniejszej oferty są:

i zdobyliśmy konieczne informacje do

1

.

2

.

3

.

data:

.

Podpis:

(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 2
POTENCJAŁ KADROWY
Dotyczy:
Opracowanie
zamiennej
dokumentacji
projektowo-kosztorysowej
oraz
Specyfikacji
Technicznej
Wykonania
i Odbioru
Robót w
zakresie
zmiany
przeznaczenia zaprojektowanego pawilonu sanitarno - kasowego wraz z uzyskaniem
decyzji zmieniającej decyzję o pozwoleniu na budowę oraz wykonania projektu
budowlanego przyłącza wodociągowego wraz z uzyskaniem skutecznego zgłoszenia
zamiaru budowy przyłącza w ramach zadania inwestycyjnego
pn. "Przebudowa
Ośrodka Sportowego STOCZNIOWIEC - prace przygotowawcze".

Nazwa Wykonawcy

.

Adres Wykonawcy
Numer

r

.

tel./fax

.

--

Kwalifikacje zawodowe,
doświadczenie
i wykształcenie
Nazwisko i
{określić rodzaj, nr
Lp.
imię
uprawnień
budowlanych)

Zakres
wykonywanych
czynności

Informacja o podstawie
do dysponowania
osobami (np. umowa o
pracę, umowa o dzieło
itp., osobiście)

1

2.

3.

4.

Oświadczam,
uprawnienia,

data:

iż osoby

wskazane

jeżeli ustawy nakładają

w wykazie
obowiązek

posiadają

wymagane

przez

Zamawiającego

posiadania takich uprawnień.

.

Podpis:
(upoważnionego

przedstawiciela

Wykonawcy)

