Mysłowice, 2020-10-22
ZP.271.1.17.2020.LŁ

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Sukcesywne
wykonywanie i dostarczanie do siedziby zamawiającego tablic rejestracyjnych samochodowych,
motocyklowych i motorowerowych.”
– nr sprawy jak wyżej, zamieszcza na stronie internetowej następujące informacje:
1) Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto w wysokości
600 000,00 PLN
2) w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 22.10.2020 r. do godz. 11:00 złożono 3 oferty, w tym:

Oferta nr 1
PRZEDSIĘBIORSTWO „NIKO” Krzysztof Ciapała
ul. W. Pola 6
33-300 Nowy Sącz
1. Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w siwz oraz
projekcie umowy za:
1.1. Cena brutto jednej szt. tablicy samochodowej: 14,76 PLN x przewidywana ilość tablic
samochodowych: 40 000 szt. = cena brutto: 590 400,00 PLN
1.2. Cena brutto jednej szt. tablicy motocyklowej lub motorowerowej: 13,53 PLN x przewidywana
ilość tablic motocyklowych lub motorowerowych: 1 300 szt. = cena brutto: 17 589,00 PLN
1.3. Ogółem łączna cena brutto (ppkt 1.1 + 1.2) wynosi: 607 989 PLN
2. Termin wykonania zamówienia: według projektu umowy,
3. Okres gwarancji : według projektu umowy,
4. Termin dostawy wtórników tablic rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych zamawianych jednostkowo
na indywidualne żądanie Zamawiającego 72 godz.
5. Warunki płatności: według projektu umowy.

Oferta nr 2
UNAR Spółka z o.o
ul. K. Łowińskiego 9
31-752 Kraków
1. Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w siwz oraz
projekcie umowy za:
1.1. Cena brutto jednej szt. tablicy samochodowej: 13,53 PLN x przewidywana ilość tablic
samochodowych: 40 000 szt. = cena brutto: 541 200,00 PLN
1.2. Cena brutto jednej szt. tablicy motocyklowej lub motorowerowej: 13,53 PLN x przewidywana
ilość tablic motocyklowych lub motorowerowych: 1 300 szt. = cena brutto: 17 589,00 PLN
1.3. Ogółem łączna cena brutto (ppkt 1.1 + 1.2) wynosi: 558 789,00 PLN
2. Termin wykonania zamówienia: według projektu umowy,
3. Okres gwarancji : według projektu umowy,
4. Termin dostawy wtórników tablic rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych zamawianych jednostkowo
na indywidualne żądanie Zamawiającego 72 godz.
5. Warunki płatności: według projektu umowy.
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Oferta nr 3
AIM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Rychla 18
41-948 Piekary Śl.
1. Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w siwz oraz
projekcie umowy za:
1.1. Cena brutto jednej szt. tablicy samochodowej: 13,41 PLN x przewidywana ilość tablic
samochodowych: 40 000 szt. = cena brutto: 536 400,00 PLN
1.2. Cena brutto jednej szt. tablicy motocyklowej lub motorowerowej: 8,61 PLN x przewidywana
ilość tablic motocyklowych lub motorowerowych: 1 300 szt. = cena brutto: 11 193,00 PLN
1.3. Ogółem łączna cena brutto (ppkt 1.1 + 1.2) wynosi: 547 593,00 PLN
2. Termin wykonania zamówienia: według projektu umowy,
3. Okres gwarancji : według projektu umowy,
4. Termin dostawy wtórników tablic rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych zamawianych jednostkowo
na indywidualne żądanie Zamawiającego 24 godz.
5. Warunki płatności: według projektu umowy.

POUCZENIE:
Wykonawca na podstawie art. 24 ust. 11 uPzp, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.),
przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp,
podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z odpisem z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej albo udzielonym pełnomocnictwem,
należy złożyć w oryginale.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. członkowie/partnerzy
konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej), każdy z wykonawców z osobna składa oświadczenie, o którym mowa
w zdaniu poprzedzającym.
– ZP aa
2020-10-22
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