BURSA PŁOCKA
ul. 3 Maja 35, 09-402 Płock
tel. 24 364 36 51, fax: 24 364 36 52
e-mail: bursa35@wp.pl, http://bursa-plock.pl

Płock, dn. 29.03.2017 r.
L.dz. Bursa/69/03/2017

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

Dyrektor Bursy Płockiej zaprasza do udziału w postępowaniu w trybie
zaproszenia do złożenia ofert, którego przedmiotem jest: „Remont dachu budynku
Bursy Płockiej przy ul.3 Maja 35 w Płocku”.
I. Zamawiający
Gmina - Miasto Płock, Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, NIP 774313571
reprezentowana przez Zbigniewa Kaczmarczyka – Dyrektora Bursy Płockiej działającego
na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Płocka nr 223/2014 z dnia 26.08.2014r.
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia zawiera załącznik nr 2 (opis
przedmiotu zamówienia), załącznik nr 3 (wzór umowy) oraz załącznik nr 5 (książka
przedmiaru).
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia
podwykonawcom.
4.Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną
osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej, na potwierdzenie czego Wykonawca załączy do
oferty wykaz osób – załącznik nr 4
III. Termin realizacji zamówienia
od 20.04.2017 r. do 15.06.2017 r.
IV. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna:
a) być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
zaproszenia do złożenia oferty, w tym:
- być opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- zawierać wpis z ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny KRS,
- być czytelnie podpisana przez wykonawcę (w przypadku osoby upoważnionej do
złożenia oferty należy dołączyć upoważnienie),

b) zawierać wykaz osób posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (załącznik nr 4).
V. Miejsce i termin składania ofert
1. Postępowanie wszczęte na podstawie niniejszego ogłoszenia prowadzi się z
zachowaniem formy pisemnej lub formy elektronicznej, przy czym do złożenia oferty
wymagana jest forma pisemna.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Bursa Płocka ul.3 Maja 35 w Płocku
(sekretariat dyrektora bursy) do dnia 7 kwietnia 2017 roku do godz. 12:00.
Decydującą jest data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
3. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego oraz
oznaczyć:
Oferta na: „Remont dachu budynku Bursy Płockiej, ul. 3 Maja 35 w Płocku”
Nie otwierać przed 7 kwietnia 2017 r. do godz. 12.00.
VI. Ocena ofert
1. Ocena ofert odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2017 r. o godz. 14.00 w pokoju dyrektora
bursy.
2. Kryterium oceny ofert jest cena zaproponowana przez Wykonawcę.
3. Zamawiający wybierze ważną ofertę z najniższą zaproponowaną ceną.
VII. Dodatkowe informacje
1. Oferent, którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany do podpisania umowy
według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia do składania
ofert.
2. Dodatkowych informacji udziela Pani Monika Terebus tel. 24 367 36 52.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem zastosowanie maja przepisy
kodeksu cywilnego.

VIII. Załączniki:
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 - Wzór umowy
Załącznik nr 4 – Wykaz osób
Załącznik nr 5 – Książka przedmiarów

