
                                          
 

Informacja o wyniku postepowania 

 

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

ZP.272.00074.2017   28.12.2017 r. 

l.dz.: ZP.KW-00583/17   

 

Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego na sukcesywną dostawę, wyprodukowanych przez Wykonawcę, tablic 

rejestracyjnych z blachy aluminiowej. 

 

 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu, 

do którego zostały złożone dwie oferty: 

− Wybrano ofertę złożoną przez UTAL Sp. z o.o., Gruszczyn, ul. Katarzyńska 9, 62 – 006 Kobylnica, 

która na potrzeby porównania i oceny ofert, zaproponowała kwotę 906.121,65 zł brutto, 

z terminem dostawy tablic rejestracyjnych – 5 dni i terminem dostawy wtórników – 2 dni. 

Przedmiotowa oferta jest jedyną ważną złożoną do prowadzonego postępowania i otrzymała 

maksymalną liczbę 100,00 punktów w oparciu o przyjęte w SIWZ kryteria oceny, tj.: 

� cena – 60 % – 60 pkt, 

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

Zamawiającego zamówienia e–mailem – 20% – 20 pkt, 

� wyrażony w pełnych dniach termin dostawy wtórników tablic rejestracyjnych od daty 

złożenia przez Zamawiającego zamówienia e–mailem – 20% – 20 pkt. 

Złożone dokumenty potwierdziły, iż Wykonawca spełnia określone przez Zamawiającego 

wymogi. 

− Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy, ponieważ jej treść nie odpowiada treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, została odrzucona oferta TABLA Sp. z o.o., 

ul. Diamentowa 7B, 20 – 447 Lublin. 

Wykonawca zaproponował 14 – dniowy termin dostawy tablic rejestracyjnych od daty złożenia 

przez Zamawiającego zamówienia e–mailem. Zgodnie z zapisami Rozdziału III ust. 2 SIWZ 

wymagany był termin maksymalnie 5 – dniowy. 

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w siedzibie Starostwa Powiatowego 

w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, pok. 103A w dniu 03.01.2018 r., tj. po upływie terminu określonego 

w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Zamówienie będzie realizowane do wykorzystania kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć 

na wykonanie zadania, tj.: do wysokości 673.288,08 zł brutto, jednak nie dłużej niż do 31.12.2018 r. 
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