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Przemyśl, dnia 18.11.2020 r. 
ZP.271.7.2020 
 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
 
Dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
„Wykonanie i sukcesywna dostawa nowych tablic rejestracyjnych i wtórników tablic rejestracyjnych oraz odbiór 
i kasacja zużytych tablic rejestracyjnych”. 
 
Zamówienie nie zostało podzielone na części. 
 
Zamawiający – Gmina Miejska Przemyśl – działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą 
Pzp”, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu. 
 
Do realizacji zamówienia, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę PPUH Tablitek Bogumił Sobota, 
ul. Żółkiewskiego 7A/3, 35-203 Rzeszów, która uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert. 
Zestawienie złożonych ofert: 

Nr 
oferty 

Firma(nazwa) lub 
nazwisko 

oraz adres 
Wykonawcy 

Punktacja 
w 

kryterium 
cena 
(60%) 

Punktacja w 
kryterium  

Termin dostawy 
wtórników tablic 
rejestracyjnych 

oraz tablic 
dodatkowych 

(20%) 

Punktacja w 
kryterium  

Termin dostawy 
tablic 

rejestracyjnych 
(15%) 

Punktacja w 
kryterium 

Okres 
gwarancji 

Łączna ilość 
przyznanych 

punktów 

1. 

PPUH Tablitek  
Bogumił Sobota  
ul. Żółkiewskiego 7A/3  
35-203 Rzeszów 

92.427,80 
zł  brutto  
60,00 pkt 

Do godziny 13:00 
2 dnia po dniu, w 
którym dokonano 

zgłoszenia 
zapotrzebowania 

10,00 pkt 

6 dni od chwili 
zgłoszenia 

zapotrzebowania 
15 pkt 

36 miesięcy 
od dnia 
odbioru 

przedmiotu 
zamówienia 

bez 
zastrzeżeń 

5,00 pkt 

90,00 pkt 

2. 

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

103.608,82 
zł brutto 

53,53 pkt 

Do godziny 13:00 
3 dnia po dniu, w 
którym dokonano 

zgłoszenia 
zapotrzebowania 

0 pkt 

10 dni od chwili 
zgłoszenia 

zapotrzebowania 
9 pkt 

36 miesięcy 
od dnia 
odbioru 

przedmiotu 
zamówienia 

bez 
zastrzeżeń 

5,00 pkt 

67,53 pkt 

3. 

Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Usługowo-
Handlowe A.Z. Wenus 
D.W.A. s.c., ul. 
Stokowa 1A, 25   702 
Kielce 

102.116,08 
zł brutto 

54,31 pkt 

Do godziny 13:00 
3 dnia po dniu, w 
którym dokonano 

zgłoszenia 
zapotrzebowania 

0 pkt 

7 dni od chwili 
zgłoszenia 

zapotrzebowania 
12,86 pkt 

36 miesięcy 
od dnia 
odbioru 

przedmiotu 
zamówienia 

bez 
zastrzeżeń 

5,00 pkt 

72,17 pkt 

4. 
EUROTAB Sp. z o.o., 
Skarbimierzyce 16, 72-
002 Dołuje 

101.428,63 
zł brutto 

54,68 pkt 

Do godziny 13:00 
3 dnia po dniu, w 
którym dokonano 

zgłoszenia 
zapotrzebowania 

0 pkt 

10 dni od chwili 
zgłoszenia 

zapotrzebowania 
9 pkt 

36 miesięcy 
od dnia 
odbioru 

przedmiotu 
zamówienia 

bez 
zastrzeżeń 

5,00 pkt 

68,68 pkt 
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UZASADNIENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
Uzasadnienie faktyczne 
Zamawiający działając na podstawie art. 24aa ustawy Pzp (co zostało przewidziane w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ), najpierw dokonał oceny złożonych ofert, a następnie zbadał, czy 
Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w postępowaniu. 
 
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu ustanowił następujące kryteria oceny ofert: 
1) cena „C” – 60 %; 

Maksymalną ilość punktów w kryterium „Cena” otrzyma oferta z najniższą ceną. Ilość punktów przyznana ofercie 
w kryterium „Cena” zostanie określona zgodnie ze wzorem: 

Cena oferty najtańszej 

C = ------------------------------- × Kp × Wc 
Cena oferty badanej 

gdzie: 
C – liczba  punktów przyznana ocenianej ofercie w kryterium cena 
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100 
Wc – waga procentowa dla kryterium „Cena” = 60% 

2) Termin dostawy wtórników tablic rejestracyjnych oraz tablic dodatkowych „Kw” – 20 % 
Kryterium termin dostawy wtórników tablic rejestracyjnych oraz tablic dodatkowych. Przy obliczaniu punktacji 
w tym kryterium Zamawiający brał pod uwagę deklarację Wykonawcy złożoną w Formularzu ofertowym co do 
terminu realizacji dostawy wtórników tablic rejestracyjnych oraz tablic dodatkowych. Zamawiający przyznał punkty 
w tym kryterium zgodnie z poniższymi zasadami: 

a) termin dostawy liczony będzie od chwili zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego, 
b) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot dostawy w maksymalnym terminie do godziny 13:00 

trzeciego dnia następującego po dniu, w którym dokonano zgłoszenia zapotrzebowania. Zamawiający pod 
pojęciem dni rozumie dni robocze, tj. dni inne niż soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy w rozumieniu 
ustawy z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 90), 

c) oferta z terminem dostawy dłuższym niż określony powyżej, zostanie przez Zamawiającego odrzucona na 
podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy, 

d) za zadeklarowany termin dostawy wtórników tablic rejestracyjnych oraz tablic dodatkowych wynoszący 
odpowiednio: 

 do godziny 13;00 następnego dnia po dniu zgłoszenia zapotrzebowania – oferta Wykonawcy 
otrzymała 20 pkt, 

 do godziny 13;00 drugiego dnia po dniu zgłoszenia zapotrzebowania - oferta Wykonawcy 
otrzymała 10 pkt, 

 do godziny 13;00 trzeciego dnia po dniu zgłoszenia zapotrzebowania - oferta Wykonawcy 
otrzymała 0 pkt. 

3) Termin dostawy tablic rejestracyjnych „Kt” – 15 % 
Przy obliczaniu punktacji w tym kryterium Zamawiający brał pod uwagę deklarację Wykonawcy złożoną w Formularzu 
ofertowym co do terminu realizacji dostawy tablic rejestracyjnych. 
Zamawiający przyznał punkty w tym kryterium zgodnie z poniższymi zasadami: 

a) termin dostawy liczony będzie od chwili zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego, 
b) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot dostawy w maksymalnym terminie do 10 dni od chwili 

zgłoszenia zapotrzebowania. Zamawiający pod pojęciem dni rozumie dni robocze, tj. dni inne niż soboty 
oraz dni ustawowo wolne od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od 
pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 90), 

c) Zamawiający zastrzegł, że oferta z terminem dostawy dłuższym niż określony powyżej, zostanie odrzucona 
na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy, 

d) Zamawiający będzie zamawiał tablice sukcesywnie, termin dostawy tablic rejestracyjnych dotyczy dostawy 
zamówionej partii tablic w ilości jednorazowo nieprzekraczającej 1.000 kompletów, 

e) Liczba punktów zdobyta w tym kryterium będzie obliczona wg wzoru: 
Kt = Tn/To x 100 x 15%  
gdzie: 
Kt – liczba punktów w kryterium termin dostawy tablic rejestracyjnych, 
Tn – najkrótszy zaoferowany termin dostawy wśród złożonych ofert, 
To – termin dostawy badanej oferty, 
100 – wskaźnik stały, 
15 % – waga kryterium. 

4) Okres gwarancji (G ) – 5% 
Kryterium „okres gwarancji” było rozpatrywane na podstawie okresu gwarancji za usługi objęte przedmiotem 
zamówienia, podanego przez Wykonawcę w formularzu oferty. 
Zamawiający przyznał punkty w tym kryterium zgodnie z poniższymi zasadami: 

a) okres gwarancji liczony będzie od dnia odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń, 
b) Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na przedmiot zamówienia na okres wynoszący minimum 

36 miesięcy i maksimum 60 miesięcy, 
c) liczba punktów zdobyta w tym kryterium była obliczona wg wzoru: 

Kg = Go/Gn x 100 x 5 %  
gdzie: 
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Kg – liczba punktów w kryterium okres gwarancji, 
Go - okres gwarancji badanej oferty, 
Gn - najdłuższy okres gwarancji wśród złożonych ofert, 
100 - wskaźnik stały, 
5 % - waga kryterium. 
Łączna liczba punktów uzyskanych przez ofertę będzie liczona wg. wzoru:  
P = Kc + Kw + Kt + Kg 
gdzie: 
P – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę, 
Kc - liczba punktów uzyskanych w kryterium cena, 
Kw – liczba punktów uzyskanych w kryterium termin dostawy wtórników tablic rejestracyjnych i tablic 
dodatkowych. 
Kt – liczba punktów uzyskanych w kryterium termin dostawy tablic rejestracyjnych. 
Kg – liczba punktów uzyskanych w kryterium okres gwarancji. 

 
Uzasadnienie prawne 
Art. 91 ust. 1 ustawy Pzp – Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 
określonych w SIWZ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1. P.P.U.H. Tablitek Bogumił Sobota, ul. Żółkiewskiego 7A/3, 35 – 203 Rzeszów. 

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

3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe A.Z. Wenus D.W.A. s.c., ul. Stokowa 1A, 25 – 702 Kielce. 

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

5. ZP a/a 

6. Strona internetowa: www.przemysl.pl  

Do wiadomości: 

Wydział Komunikacji, Transportu i dróg. 

http://www.przemysl.pl/
uzytkownik
Z UPOWAŻNIENIA PREZYDENTA MIASTA
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