
 
Informacja o wyniku postępowania 

 
 

Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:   Data:  
ZP.272.00059.2019   08.11.2019 r. 
l.dz.: ZP.ZD-00809/19  

 
Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na 

wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych z blachy aluminiowej oraz odbiór i zniszczenie poprzez pocięcie  
i złomowanie wycofanych z eksploatacji zużytych tablic rejestracyjnych. 

 
Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez UTAL Sp.  
z o.o. Gruszczyn, ul. Katarzyńska 9, 62-006 Kobylnica, w której zaproponowano realizację zamówienia za kwotę 
1.130.198,59 zł brutto. Ponadto Wykonawca zaoferował:  
 termin dostawy tablic rejestracyjnych od daty złożenia przez Zamawiającego zamówienia e–mailem - 4 dni; 
 termin dostawy wtórników tablic rejestracyjnych od daty złożenia przez Zamawiającego zamówienia e–mailem – 2 

dni. 
Zamówienie będzie realizowane od dnia 01.01.2020r. do wykorzystania kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć 
na wykonanie zadania, jednak tj.: do wysokości 1.011.197,68 zł brutto, nie dłużej niż do 31.12.2020 r. 
 
Przedmiotowa oferta jest najkorzystniejszą złożoną w prowadzonym postępowaniu i otrzymała najwyższą liczbę 
punktów w oparciu o przyjęte w SIWZ kryteria oceny. 
Złożone dokumenty potwierdziły, iż Wykonawca spełnia określone przez Zamawiającego wymogi. 

Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty  
w niniejszym postępowaniu, punktacja przyznana ofertom: 

Lp. 
Nazwa( firma) i adres 

Wykonawcy 
Cena brutto oferty w 

zł – 60% 

Termin dostawy tablic 
rejestracyjnych od daty złożenia 

przez Zamawiającego 
zamówienia  

e–mailem - 30 % 

Termin dostawy wtórników 
tablic rejestracyjnych od 

daty złożenia przez 
Zamawiającego zamówienia 

e–mailem - 10 % 

Łączna przyznana 
punktacja 

1 
TABLA Sp. z o.o., 20-447 
Lublin, Diamentowa 7 b 55,06 24,00 6,67 85,73 

2 
Eurotab Sp. z o.o., 

Skarbimierzyce 16, 72-002 
Dołuje 

50,85 24,00 6,67 81,52 

3 
UTAL Sp. z o.o. Gruszczyn,  
ul. Katarzyńska 9, 62-006 

Kobylnica 
60,00 30,00 10,00 100,00 

 

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, 
ul. Jackowskiego 18,  pok. 103A w dniu 14.11.2019 r., tj. po upływie terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

Dziękuję za udział w postępowaniu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań         
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl 


