Płock, 15.07.2021r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI DO 130 000 zł netto
ZAMAWIAJĄCY - Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku ul. Ułańska
1; 09-402 Płock zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia pn.
Remont pomieszczeń w budynku szkoły Zakładu Doskonalenia
Zawodowego
w Płocku w celu prowadzenia bieżącej działalności
placówki.
I. Szczegółowe informacje dot. zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia
– Załącznik Nr 2 wraz z kosztorysem nakładczym i projektem zamiennym oraz
Wzór umowy – Załącznik Nr 3
II. Terminy
Termin wykonania przedmiotu umowy do 15.12.2021 roku.
III. Wykonawca zobowiązany jest spełnić następujące warunki udziału w
zamówieniu publicznym:
Zamawiający wymaga, aby:
Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, wykonał co najmniej 1 zadanie polegające na budowie,
przebudowie, rozbudowie, remoncie pomieszczeń o powierzchni
użytkowej nie mniejszej niż 50 m2 kompleksowo w branży budowlanej,
sanitarnej i elektrycznej;
Do oferty, w celu wykazania spełnienia ww. warunku udziału należy dołączyć
Doświadczenie zawodowe – Załącznik Nr 4 wraz z dokumentem
potwierdzającym, że robota została wykonana należycie.
IV. Kryteria
Kryterium oceny ofert:
cena – 100%
Kryterium ”Cena’’ będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie
przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. Za
najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
V. Miejsce i termin składania ofert
Ofertę należy złożyć mailem na adres:
biuro@zdz-plock.com.pl
do dnia 22.07.2021 r.
Zamawiający dopuszcza kopie dokumentów sporządzonych w postaci papierowej
(np. skany, zdjęcia).
Decydującą jest data wpływu do siedziby Zamawiającego.
Ofertę należy oznaczyć:
Oferta na: Remont pomieszczeń w budynku szkoły ZDZ
VI. Oferta winna zawierać dane jak w załączonym formularzu oferty stanowiącym
Załącznik nr 1., do której należy załączyć:
1) w
przypadku
reprezentowania
Wykonawcy
przez
pełnomocnika
pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę.
2) Doświadczenie zawodowe – Załącznik Nr 4 wraz z dokumentem
potwierdzającym, że robota została wykonana należycie.

VII. W przypadku, gdy Wykonawca 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 Wykonawcy, którego 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 Wykonawcy,
którego oferta jest najkorzystniejsza. Brak wyjaśnienia lub uznanie ich przez
Zamawiającego za nieprzekonywujące powoduje odrzucenie oferty.
IX. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z
Wykonawcami, którzy złożyli oferty.
X. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni. Zawarcie umowy następuje z
chwilą jej podpisania.
XI. Ogłoszenie, a także warunki zamówienia mogą być zmienione lub odwołane.
XII. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania zamówienia bez podania
przyczyny, bądź zamknięcia zamówienia bez wyboru którejkolwiek z ofert.
XIII. Postępowanie wszczęte na podstawie niniejszego ogłoszenia prowadzi się z
zachowaniem formy pisemnej lub formy elektronicznej.
XIV. W sprawach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem zastosowanie mają
przepisy Kodeksu cywilnego.
XV. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
Małgorzata Lewandowska , Mariusz Owczarski tel. 24 264 22 77

Wykaz załączników:
Załącznik nr 1 - Formularz Oferty
Załącznik nr 2 - Opis
przedmiotu
zamówienia
nakładczym i projektem zamiennym)
Załącznik nr 3 - Wzór umowy
Załącznik nr 4 - Doświadczenie zawodowe

(wraz

z

kosztorysem

