
Załącznik Nr 1 do SIWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Lp. Rodzaje tablic Jedn. miary Ilość 

1. Tablica samochodowa zwyczajna jednorzędowa kpl. 3 000 

2. Tablica samochodowa zwyczajna dwurzędowa kpl. 50 

3. Tablica samochodowa indywidualna jednorzędowa kpl. 20 

4. Tablica samochodowa indywidualna dwurzędowa szt. 10 

5. Tablica samochodowa zabytkowa  jednorzędowa szt. 20 

6. Tablica samochodowa zabytkowa  dwurzędowa szt. 10 

7. Tablica motocyklowa zwyczajna szt. 100 

8. Tablica motocyklowa zabytkowa szt. 10 

9. Tablica motorowerowa zwyczajna szt. 50 

10. Tablica samochodowa jednorzędowa zmniejszona  kpl. 100 

11. 
Tablica samochodowa jednorzędowa do pojazdów 
elektrycznych albo napędzanych wodorem 

kpl. 5 

12. Tablica samochodowa rejestracyjna tymczasowa szt.  50 

13. Dodatkowa tablica bagażnikowa szt. 50 

14. Tablica zwyczajna jednorzędowa (przyczepy) szt. 200 

15. Tablica zwyczajna dwurzędowa (przyczepy) szt. 100 

16. Wtórnik tablicy samochodowej zwyczajnej jednorzędowej szt. 100 

17. Wtórnik tablicy samochodowej zwyczajnej dwurzędowej szt. 100 

18. Wtórnik tablicy samochodowej indywidualnej jednorzędowej szt. 5 

19. Wtórnik tablicy samochodowej indywidualnej dwurzędowej szt. 5 

20. Wtórnik tablicy motocyklowej zwyczajnej szt. 15 

21. Wtórnik tablicy motocyklowej zabytkowej szt. 5 

22. Wtórnik tablicy motorowerowej zwyczajnej szt. 10 

23. Wtórnik tablicy samochodowej zabytkowej  jednorzędowej szt. 1 

24.  Wtórnik tablicy samochodowej zabytkowej  dwurzędowej szt. 1 

25. 
Wtórnik tablicy samochodowej zwyczajnej jednorzędowa 

(przyczepy) 
szt. 10 

26. 
Wtórnik tablicy samochodowej zwyczajnej dwurzędowa 

(przyczepy) 
szt. 10 

27. Wtórnik tablicy samochodowej jednorzędowej zmniejszona  szt. 10 

 

Oferowane tablice rejestracyjne muszą być zgodne z: 

 wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 

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

rejestracyjnych (Dz.U. 2017 poz. 2355), 

 ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r., 

poz. 110 z późn. zm.), 

 Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 2 maja 

2012r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków 

legalizacyjnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz. 717). 


