PŁOCK

Płock, dnia 02.12.2015 r.
WZP.271.2.130.2015.BR

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI
PONIŻEJ 30 000 EURO

ZAMAWIAJĄCY - Gmina- Miasto Płock,
w przetargu na realizację zamówienia pn.

Stary Rynek 1 zaprasza do składania ofert

Najem 21 sztuk kabin sanitarnych (WC) wraz z ich obsługą serwisową (najem
podstawowy)
oraz krótkotrwały
najem pojedynczych kabin wraz z obsługą
serwisową (najem uzupełniający) oraz najem 2 szt. umywalek przenośnych z
obsługą serwisową
I.

Termin realizacji zamówienia - od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

II.

Szczegółowe informacje dot. zamówienia zawierają Zał. nr 1-2.

III. Oferta winna zawierać dane jak w załączonym formularzu oferty i formularzu
cenowym stanowiących Zał.nr 3 i 4, 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.
IV. Oferent obowiązany jest spełniać następujące warunki udziału w przetargu:
1. dysponowanie
sprzętem
do przewozu kabin i umywalek oraz czynności
obsługowych,
2. posiadanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport
nieczystości ciekłych,
na potwierdzenie czego załącza do oferty:
a) wykaz sprzętu - Zał. nr 5
b) zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości
ciekłych
Zamawiający zastrzega, iż oferent nie może:
1. 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.
2. powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcy tak w części jak i całości.
V.

Kryterium oceny ofert- najniższa cena.

VI. 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 11.12.2015
r. do godz.12.00.
Decydującą jest data wpływu do siedziby Zamawiającego.
Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie i oznaczyć:

Urząd Miasta Płocka
Stary Rynek 1,09-400 PłOCK
tel; 24 367 1S SS, faks: 24 367 1S 98, Info@plock.eu, www.plock.eu

Oferta na Najem 21 sztuk kabin sanitarnych (WC) wraz z ich obsługą
serwisową (najem podstawowy) oraz krótkotrwały najem pojedynczych
kabin wraz z obsługą serwisową (najem uzupełniający) oraz najem 2 szt.
umywalek przenośnych z obsługą serwisową.
Nie otwierać przed dniem 11.12.2015

r. godz. 12.15.

VII. W przypadku, gdy oferent nie załączył wszystkich wymaganych dokumentów lub
oświadczeń lub są one niezgodne z zapisami Ogłoszenia, Zamawiający wzywa do ich
uzupełnienia, przy czym wezwanie kierowane jest tylko oferentów, których oferta
jest
najkorzystniejsza.
Brak uzupełnienia
dokumentów
lub oświadczeń we
wskazanym terminie powoduje odrzucenie oferty.
VIII. W przypadku, gdy oferta zawiera cenę rażąco niską, Zamawiający wzywa go do
złożenia wyjaśnień, przy czym wezwanie kierowane jest tylko do oferentów, których
oferta jest naj korzystniejsza. Brak wyjaśnienia lub uznanie ich przez Zamawiającego
za nieprzekonywujące powoduje odrzucenie oferty.
IX. Oferent jest związany ofertą przez 30 dni. Zawarcie umowy następuję z chwilą jej
podpisania.
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
zachowaniem formy pisemnej lub formy elektronicznej,
wymagana jest forma pisemna.

-

XIV.W sprawach nieuregulowanych
kodeksu cywilnego.

ogłoszenia prowadzi się z
przy czym do złożenia oferty

niniejszym ogłoszeniem zastosowanie mają przepisy

XV. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami są:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia
- Alicja Cybulska - Wydział Kształtowania Środowiska, tel. (24) 367-16-20
- Krzysztof Gawin -Wydział Kształtowania Środowiska, tel. (24) 367-16-11
b) w zakresie spraw formalnych
- Bożena Różańska - Wydział Zamówień Publicznych, tel. (24) 367-14-61.
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Opis przedmiotu zamówienia
Wzór umowy
Formularz Oferty
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Wykaz sprzętu

