
                                          
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego na sukcesywną dostawę, wyprodukowanych przez Wykonawcę, tablic 

rejestracyjnych z blachy aluminiowej. 
 

Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:   Data:  

ZP.272.00068.2017   06.12.2017 r. 

l.dz.: ZP.KW-00549/17   

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1579) informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły, 

w następującej kolejności, oferty niżej wskazanych Wykonawców: 

Oferta nr 1 – EUROTAB Sp. z o.o., Skarbimierzyce 16, 72 – 002 Dołuje: 

− cena – 1.031.011,67 zł brutto, 

− wyrażony w pełnych dniach termin dostawy tablic rejestracyjnych od daty złożenia przez 

Zamawiającego zamówienia e–mailem – 5 dni, 

− wyrażony w pełnych dniach termin dostawy wtórników tablic rejestracyjnych od daty złożenia 

przez Zamawiającego zamówienia e–mailem – 3 dni. 

Oferta nr 2 – PROTAB Kowalczuk i Wspólnicy Sp. J., ul. Marii Konopnickiej 11B, 05 – 230 Kobyłka: 

− cena – 1.028.347,46 zł brutto, 

− wyrażony w pełnych dniach termin dostawy tablic rejestracyjnych od daty złożenia przez 

Zamawiającego zamówienia e–mailem – 5 dni, 

− wyrażony w pełnych dniach termin dostawy wtórników tablic rejestracyjnych od daty złożenia 

przez Zamawiającego zamówienia e–mailem – 3 dni. 

Oferta nr 3 – UTAL Sp. z o.o., Gruszczyn, ul. Katarzyńska 9, 62 – 006 Kobylnica: 

− cena – 906.121,65 zł brutto, 

− wyrażony w pełnych dniach termin dostawy tablic rejestracyjnych od daty złożenia przez 

Zamawiającego zamówienia e–mailem – 5 dni, 

− wyrażony w pełnych dniach termin dostawy wtórników tablic rejestracyjnych od daty złożenia 

przez Zamawiającego zamówienia e–mailem – 2 dni. 

Jednocześnie informuję, że Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia 

podstawowego kwotę 673.288,08 zł brutto. 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, w terminie 

3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje 

Zamawiającemu oświadczenie  o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 cytowanej ustawy. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

 

 
 

 

 
 
 

Załączniki: 

Kserokopie formularzy ofertowych zawierające ceny jednostkowe poszczególnych rodzajów tablic.  
 
 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań         
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl      


