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Przemyśl, 12.11.2020r. 

ZP.271.7.2020 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Gmina Miejska Przemyśl, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn.zm), zwanej dalej ustawą Pzp, 

podaje informacje z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej 

równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, pn.: 

Wykonanie i sukcesywna dostawa nowych tablic rejestracyjnych i wtórników tablic rejestracyjnych 

oraz odbiór i kasacja zużytych tablic rejestracyjnych. 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie i sukcesywną dostawę nowych tablic 

rejestracyjnych i wtórników tablic dla Urzędu Miejskiego w Przemyślu oraz odbiór i kasację (na 

koszt Wykonawcy) zużytych tablic rejestracyjnych. 

2. Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 170.000,00 zł brutto 

(słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 

3. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie: 

Oferta nr 1: 

P.P.U.H. Tablitek Bogumił Sobota, ul. Żółkiewskiego 7A/3, 35-203 Rzeszów: 

1) cena oferty brutto: 92.427,80 zł.; 

2) termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021r.; 

3) termin dostawy wtórników tablic rejestracyjnych i tablic dodatkowych: do godziny 13:00 

drugiego dnia następującego po dniu w którym dokonano zgłoszenia zapotrzebowania 

przez Zamawiającego; 

4) termin dostawy tablic rejestracyjnych stanowiących przedmiot zamówienia: 6 dni od chwili 

zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego; 

5) okres gwarancji: 36 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń; 

6) warunki płatności – do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury 

Zamawiającemu. 

Oferta nr 2: 

Przedsiębiorstwo „NIKO” mgr. inż. Krzysztof Ciapała, ul. W. Pola 6, 33-300 Nowy Sącz: 

1) cena oferty brutto: 103.608,82 zł.; 

2) termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021r.; 

3) termin dostawy wtórników tablic rejestracyjnych i tablic dodatkowych: do godziny 13:00 

trzeciego dnia następującego po dniu w którym dokonano zgłoszenia zapotrzebowania 

przez Zamawiającego; 

4) termin dostawy tablic rejestracyjnych stanowiących przedmiot zamówienia:10 dni od chwili 

zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego; 

5) okres gwarancji: 36 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń; 

6) warunki płatności – do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury 

Zamawiającemu. 

Oferta nr 3: 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe A.Z. Wenus D.W.A. s.c., ul. Stokowa 1A, 

25 - 702 Kielce: 

1) cena oferty brutto: 102.116,08 zł.; 

2) termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021r.; 

3) termin dostawy wtórników tablic rejestracyjnych i tablic dodatkowych: do godziny 13:00 

trzeciego dnia następującego po dniu w którym dokonano zgłoszenia zapotrzebowania 

przez Zamawiającego; 

4) termin dostawy tablic rejestracyjnych stanowiących przedmiot zamówienia: 7 dni od chwili 

zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego; 

5) okres gwarancji: 36 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń; 
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6) warunki płatności – do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury 

Zamawiającemu. 

Oferta nr 4: 

EUROTAB Sp. z o.o., Skarbimierzyce 16, 72-002 Dołuje: 

1) cena oferty brutto: 101.428,63 zł.; 

2) termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021r.; 

3) termin dostawy wtórników tablic rejestracyjnych i tablic dodatkowych: do godziny 13:00 

trzeciego dnia następującego po dniu w którym dokonano zgłoszenia zapotrzebowania 

przez Zamawiającego; 

4) termin dostawy tablic rejestracyjnych stanowiących przedmiot zamówienia: 10 dni od chwili 

zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego; 

5) okres gwarancji: 36 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń; 

6) warunki płatności – do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury 

Zamawiającemu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1. Strona internetowa: www.przemysl.pl 
2. ZP a/a 

uzytkownik
Z UPOWAŻNIENIA PREZYDENTA MIASTA
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