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Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, 
zwanej dalej Pzp, Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonym w trybie podstawowym, którego przedmiotem jest: „Wykonanie i dostawa 
tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łowiczu”, dokonano wyboru 
najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Protab Kowalczuk i Wspólnicy Spółka Jawna 
z siedzibą w Kobyłce.

Oferta złożona przez ww. Wykonawcę nie podlegała odrzuceniu, w związku z tym została 
poddana ocenie i uzyskała najwyższą liczbę punktów (100,00) według kryteriów oceny ustalonych przez 
Zamawiającego, którymi były: kryterium A - cena oraz kryterium B -  okres gwarancji. Wykonawca 
spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu.

W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli Wykonawcy:
Oferta nr 1 
UTAL Sp. z o.o.
Siedziba Wykonawcy: Gruszczyn 

Oferta nr 2
P.P.H.U. „WIKU” JANUSZ WLAŹLAK 
Siedziba Wykonawcy: Piotrków Trybunalski

Oferta nr 3
Protab Kowalczuk i Wspólnicy Spółka Jawna 
Siedziba Wykonawcy: Kobyłka

Oferta nr 4 
Eurotab Sp. z o.o.
Siedziba Wykonawcy: Skarbimierzyce

Oferty, które podlegały ocenie, uzyskały następującą ilość punktów w kryteriach oceny ofert, 
którymi były: cena i okres gwarancji:

Oferta nr 1 
UTAL Sp. z o.o.
Cena: 59,21 punktów
Okres gwarancji: 40,00 punktów
Łączna liczba punktów: 99,21

Oferta nr 2
P.P.H.U. „WIKU” JANUSZ WLAŹLAK 
Cena: 59,25 punktów 
Okres gwarancji: 40,00 punktów 
Łączna liczba punktów: 99,25,

Oferta nr 3
Protab Kowalczuk i Wspólnicy Spółka Jawna 
Cena: 60,00 punktów 
Okres gwarancji: 40,00 punktów 
Łączna liczba punktów: 100,00,
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Oferta nr 4
Cena: 58,11 punktów.
Okres gwarancji: 40,00 punktów 
Łączna liczba punktów: 98,11.

Zamawiający informuje również, iż w przedmiotowym postępowaniu, które było prowadzone 
na podstawie w art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, nie były prowadzone negocjacje w celu ulepszenia ofert.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza, może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia 
o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy Pzp.
Odwołanie przysługuje na:

1.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

1.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był 
obowiązany na podstawie ustawy Pzp.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, 
o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem 
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej 
określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.
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