
                                          
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym 

na sukcesywną dostawę, wyprodukowanych przez Wykonawcę, tablic rejestracyjnych z blachy 

aluminiowej. 
 

Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:   Data:  

ZP.272.00070.2022   13.10.2022 r. 

l.dz.: ZP.ZD-00626/22   

 

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z  dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.) informuję, iż do niniejszego postepowania zostały 

złożone oferty niżej wskazanych Wykonawców: 

• UTAL Sp. z o.o., Gruszczyn, ul. Katarzyńska 9, 62 – 006 Kobylnica: 

− cena – 990.267,50 zł brutto, 

− 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, 

− realizacja zamówienia przy użyciu pojazdów samochodowych elektrycznych lub napędzanych 

gazem ziemnym w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy Prawo o ruchu drogowym – tak. 

• EUROTAB Sp. z o.o., Skarbimierzyce 18, 72 – 002 Dołuje: 

− cena – 1.049,993,00 zł brutto, 

− termin dostawy tablic rejestracyjnych od daty złożenia przez Zamawiającego zamówienia 

e–mailem – 5 dni, 

− termin dostawy wtórników tablic rejestracyjnych od daty złożenia przez Zamawiającego 

zamówienia e–mailem – 3 dni, 

− realizacja zamówienia przy użyciu pojazdów samochodowych elektrycznych lub napędzanych 

gazem ziemnym w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy Prawo o ruchu drogowym – nie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załączniki: 

Kopie formularzy ofertowych zawierające ceny jednostkowe poszczególnych rodzajów tablic.  
 
 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań         
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl      



Załącznik nr 1 

Nazwa i  adres Wykonawcy: 

Utal sp. z o.o 

Gruszczyn, ul. Katarzyńska 9, 62-006 Kobylnica 

tel./ faks, e-mail: 

tel. 61 818 75 95, e-mail: agnieszka.wilusz@utal.pl 

 

Gruszczyn, 

06.10.2022r. 

(mie

jscowość i 

data 

 

FORMULARZ OFERTOWY  

POWIAT POZNAŃSKI 

ul. Jackowskiego 18, 60 – 509 Poznań 

Odpowiadając na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 

trybie podstawowym na sukcesywną dostawę, wyprodukowanych przez Wykonawcę, tablic rejestracyjnych 

z blachy aluminiowej, zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ oferujemy realizację zadania za, wynikającą 

z poniższych przeliczeń, cenę1: 

Cena brutto 990 267,50 zł, 

Słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem zł, 50/100 

w tym: 

Oświadczamy, że 

1. Termin dostawy tablic rejestracyjnych od daty złożenia przez Zamawiającego zamówienia e–mailem – do 

4 dni2; 

2. Termin dostawy wtórników tablic rejestracyjnych od daty złożenia przez Zamawiającego zamówienia 

e–mailem – do 2 dni2; 

3. Oświadczamy, iż przy wykonaniu zadania będziemy używać pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 

2 ust. 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym pojazdów elektrycznych lub pojazdów 

napędzanych gazem ziemnym – TAK/NIE3; 

Lp. Rodzaj tablic rejestracyjnych 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Szacowana 

ilość (szt.) 

Cena brutto 

(cena jedn. brutto 

x ilość) 

1 Samochodowe  15,70 50.000 785 000,00 

2 Motocyklowe 15,60 3.000 46 800,00 

3 Motorowerowe 15,60 1.400 21 840,00 

4 Indywidualne 23,00 200 4 600,00 

5 
Samochodowe dla pojazdu elektrycznego i napędzanego 

wodorem – „zielone” 
23,00 150 3 450,00 

6 
Motocyklowe dla pojazdu elektrycznego i napędzanego 

wodorem – „zielone” 
23,00 10 230,00 

7 
Motorowerowe dla pojazdu elektrycznego 

i napędzanego wodorem – „zielone” 
23,00 100 2 300,00 

8 
Indywidualne dla pojazdu elektrycznego i napędzanego 

wodorem – „zielone” 
23,00 10 230,00 

9 Samochodowe – „profesjonalne” 23,00 100 2 300,00 

10 Motocyklowe – „profesjonalne” 23,00 10 230,00 

11 Motorowerowe – „profesjonalne” 23,00 10 230,00 

12 Wtórniki samochodowe 23,00 2.000 46 000,00 

13 Wtórniki motocyklowe 23,00 57 1 311,00 

14 
Dodatkowe: samochodowe, dla pojazdu elektrycznego 

i napędzanego wodorem – „zielone” 
23,00 600 13 800,00 

15 Wtórniki motorowerowe 23,00 43 989,00 

16 Jednorzędowe zmniejszone 23,00 200 4 600,00 

17 
Jednorzędowe zmniejszone dla pojazdu elektrycznego 

i napędzanego wodorem – „zielone” 
23,00 10 230,00 

18 Pozostałe (zabytkowe, tymczasowe) 15,70 3.575 56 127,50 

Łączna cena brutto: 990 267,50 



4. Zapoznaliśmy się z SWZ, w tym, z warunkami przystąpienia do postępowania i nie wnosimy do nich zastrzeżeń 

oraz uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty; 

5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ; 

6. Załączone do SWZ projektowane postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się 

w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego; 

7. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami 

wszystkich dokumentów składających się na SWZ; 

8. Wadium wnieśliśmy w dniu 06.10.2022 w formie pieniądza. W przypadku wniesienia wadium w formie 

pieniężnej (przelew) prosimy o jego zwrot na konto o nr: 46 1090 1463 0000 0000 4600 0774; 

9. Następującą część zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom: 

1) ..........................nie dotyczy....................................................... 

2) ....................................................................................... 

3) ....................................................................................... 

10. Jesteśmy4: 

1) Mikroprzedsiębiorstwem,       □ 

2) Małym przedsiębiorstwem,     □ 

3) Średnim przedsiębiorstwem,      x 

4) Jednoosobową działalnością gospodarczą,     □ 

5) Osobą fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,   □ 

6) inny rodzaj.        □ 

11. Oświadczamy, że z naszej strony wypełniony został obowiązek informacyjny przewidziany w RODO wobec 

osób fizycznych od których dane osobowe zostały pozyskane w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego 

w niniejszym postępowaniu5; 

12. Wyrażamy zgodę na pobranie z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych dokumentów, wymaganych 

zgodnie 

z §13  ust. 1 Rozporządzenia  Ministra rozwoju, pracy i technologii  z dnia 23 grudnia  2020  roku w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 

zamawiający 

od wykonawcy, tj. w szczególności z CEIDG (www.ceidg.gov.pl) /KRS (www.ems.gov.pl). 

 

 

             

       

 ....................................................................... 

(podpis kwalifikowany, zaufany 

lub osobisty osoby upoważnionej) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwagi: 

1. Cenę oferty należy obliczyć z uwzględnieniem wymagań określonych w Rozdziale X SWZ. 

2. Brak wypełnienia oznacza, iż zaoferowany zostanie maksymalny, wymagany przez Zamawiającego, termin dostawy: dla tablic – 5 dni, dla wtórników – 3 dni i 

oferta otrzyma 0 punktów. Zamawiający nie dopuszcza zaproponowania terminu dostawy wyrażonego w inny sposób niż w pełnych dniach. 

3. Niepotrzebne skreślić. W przypadku braku skreślenia Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca nie proponuje takich pojazdów i oferta otrzyma 0 punktów. 

4. Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych. Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz 

małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). 

5. W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 

informacyjnego, treść oświadczenia należy przekreślić). 

http://www.ems.gov.pl/
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