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Zapytanie ofertowe dotyczące:  
 
„Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego 

w Łowiczu oraz odbiór i złomowanie tablic rejestracyjnych przeznaczonych do kasacji”. 
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I. Zamawiający  

Powiat Łowicki 

ul. Stanisławskiego 30,  

99-400 Łowicz. 

 

II. Tryb udzielania zamówienia 

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  - Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz.U.2018.1986 ze zm.).  
 

III. Opis przedmiotu zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji 

Starostwa Powiatowego w Łowiczu w następujących rodzajach i szacunkowych ilościach:  

 tablice samochodowe zwyczajne jednorzędowe i dwurzędowe ......................................................... 12000 szt. 

 tablice samochodowe indywidualne jednorzędowe i dwurzędowe ........................................................... 20 szt. 

 tablice samochodowe zabytkowe jednorzędowe i dwurzędowe ............................................................... 20 szt. 

 tablice motocyklowe zwyczajne .............................................................................................................. 900 szt. 

 tablice motocyklowe indywidualne………………………………………….………... ...................................... 6 szt. 

 tablice motocyklowe zabytkowe ................................................................................................................. 6 szt.  

 tablice motorowerowe zwyczajne ........................................................................................................... 300 szt. 

 tablice  tymczasowe samochodowe jednorzędowe i dwurzędowe ........................................................... 50 szt. 

 tablice samochodowe tymczasowe badawcze  ........................................................................................ 10 szt. 

 wtórnik tablicy rejestracyjnej ................................................................................................................... 400 szt. 

 tablice samochodowe jednorzędowe zmniejszone ................................................................................... 50 szt. 

Uwaga: jednostka miary – 1 szt. oznacza pojedynczą tablicę rejestracyjną.  

We wskazanych wyżej ilościach zawarte są też wtórniki tablic rejestracyjnych. Wskazane ilości tablic 

rejestracyjnych mają charakter szacunkowy. Ostateczna wielkość dostawy może ulec zmianie w zależności od 

potrzeb Zamawiającego. 

2. Tablice muszą być wykonane ściśle wg zasad ustalonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i 

Budownictwa  z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic 

rejestracyjnych (Dz. U. 2017.2355 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie warunków produkcji i sposobu 

dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (tj.: Dz.U.2012. 585).  

W przypadku zmian powyższych aktów prawnych Wykonawca jest zobowiązany do dostosowania 

przedmiotu zamówienia do aktualnych przepisów.  

3. Wykonawca będzie zobowiązany do odbioru i złomowania tablic rejestracyjnych przeznaczonych do kasacji. 

Odbiór będzie się odbywał na koszt Wykonawcy na podstawie protokołu przekazania. Odbiór tablic 

przeznaczonych do złomowania będzie odbywać się w dniu dostawy nowej partii tablic. 
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4. Produkcja tablic rejestracyjnych oraz ich wtórników jest działalnością regulowaną w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629 i 1633) 

i wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne, zwanego dalej 

"rejestrem". Ilekroć w przepisie niniejszym oraz w art. 75aa-75d jest mowa o tablicach rejestracyjnych, 

należy przez to rozumieć także ich wtórniki.  

Organem właściwym do prowadzenia rejestru jest marszałek województwa właściwy ze względu na 

siedzibę przedsiębiorcy.  

5. Tablice z wadami podlegają bezpłatnej wymianie przez producenta. 

6. Miejsce dostawy : Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 28, 99-400 

Łowicz. 

7. Dostawy odbywać się będą na koszt Wykonawcy. 

8. Minimalny okres gwarancji na dostarczane tablice ustala się na 12 miesięcy licząc od daty wydania tablicy przez 

organ rejestrujący pojazdy. 

9. Realizacja zamówienia zostanie podzielona na partie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zapotrzebowanie 

na tablice (ilość i rodzaj tablic) Zamawiający będzie zgłaszał w formie pisemnej, faksem lub e-mailem. 

10. Wykonawca będzie zobowiązany do zrealizowania dostawy w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia zamówienia na 

tablice. W przypadku wtórników tablic rejestracyjnych termin dostawy nie przekroczy 7 dni od złożenia 

zamówienia.  

 

IV. Termin i miejsce wykonania zamówienia 

Zamówienie będzie realizowane w okresie od 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 

  

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z treścią art. 75aa ustawy z dnia 20 

czerwca 1997 roku  - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U.2018.1990 ze zm.) posiadają wpis do 

rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne prowadzonego przez marszałka województwa 

właściwego ze względu na siedzibę wykonawcy. 

 

VI. Wykaz dokumentów 

1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1. 

2. Do oferty należy załączyć: 

1) Kserokopię Wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 75ac ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku 

Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U.2018.1990 ze zm.)  poświadczoną za zgodność z 

oryginałem. 
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2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

3) Pełnomocnictwo w  przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem 

kopii dokumentów przez osobę/osoby, których umocowanie do wykonywania tych czynności nie 

wynika z innych przedstawionych z ofertą dokumentów (oryginał lub kopia poświadczona za 

zgodność z oryginałem przez notariusza), 

 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami  

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

Krystyna Wojciechowska -  Tel.46 854 94 61 ,  faks 46 830 09 30 

e-mail: kt@powiatlowicki.pl 

 
VIII. Opis sposobu oceny ofert 

1. Ocenie będą podlegały oferty zawierające wszystkie dokumenty wskazane w pkt. VI. 

2. Jeżeli przedstawione wraz z ofertą dokumenty nie będą potwierdzały posiadania wymaganych przez 

Zamawiającego uprawnień oferta ta nie będzie rozpatrywana. 

3. Wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona w oparciu o kryterium określone w rozdziale XI. 

 

IX. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 

1. Oferty należy składać w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30, 99 - 400 

Łowicz  (pokój nr 21 parter )  w kopertach z następującym oznaczeniem: 

 Zapytanie ofertowe dotyczące:  

„Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego 

w Łowiczu oraz odbiór i złomowanie tablic rejestracyjnych przeznaczonych do kasacji”. 

oraz  
 "Nie otwierać przed  29-11-2018 r.  godz. 15.00.”  

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.  

2. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją 

określającą termin jej przyjęcia. Do czasu otwarcia ofert będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich 

nienaruszalność. 

3. Termin składania ofert upływa  29-11 - 2018r.   o godz. 14.45. 

Oferty zostaną otwarte w dniu, w którym upływa termin składania ofert o godz. 15.00  

w siedzibie Zamawiającego przy ul. Stanisławskiego 28, 99-400 Łowicz, pokój nr 4. 

 

X. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

1. Wykonawca określi cenę każdego rodzaju tablic w walucie krajowej (w zł). 
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2. Ceny wszystkich elementów zamówienia powinny zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez 

Wykonawcę.  

3. Cenę należy określić zgodnie z regułą określoną we wzorze formularza ofertowego oraz  podać z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 

grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 

5. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe polegające na: 

- nieprawidłowym sumowaniu, mnożeniu,  

- zaokrąglaniu końcówek z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych tych poprawek. 

Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z 

powyższym zaleca się dokładną analizę opisu przedmiotu zamówienia.  

 

XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierować przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować kryterium najniższej ceny. 

 

XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu udzielenia 

zamówienia  

1. Informację o dokonaniu wyboru Wykonawcy Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.lowickie.pl  . 

2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie podpisania umowy. 

3. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się  

od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.  

XIII. Pozostałe informacje 

1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić 

zapytanie ofertowe. Zmienione zapytanie ofertowe Zamawiający niezwłocznie przekaże wszystkim 

potencjalnym Wykonawcom, którym przekazał zapytanie ofertowe oraz umieści je na stronie internetowej. 

2. Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian 

w ofertach, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od potencjalnych Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowanie bez zawarcia umowy bez podania 

przyczyny oraz w przypadkach gdy: 

a) nie została złożona żadna oferta, 

b) żadna ze złożonych ofert nie odpowiada wymaganiom stawianym przez Zamawiającego,  

c) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia,  
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d) stwierdzono zaistnienie  okoliczności, które powodują, że zawarcie umowy nie leży w interesie 

zamawiającego. 

Załączniki: 

1. Formularz oferty 
2. Wzór umowy. 

 

 


