
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

SR.272.d.34.2022.RG Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i złomowanie wycofanych z użytku tablic
rejestracyjnych, na rok 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Nowodworski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 192644808

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: gen. Władysława Sikorskiego 23

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Dwór Gdański

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-100

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@nowydworgdanski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.nowydworgdanski.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/nowydworgdanski

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
SR.272.d.34.2022.RG Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i złomowanie wycofanych z użytku tablic
rejestracyjnych, na rok 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-785a4603-3e49-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00402810/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-20 14:48

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00001165/23/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.7 SR.272.d.34.2022.RG Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i złomowanie wycofanych z użytku
tablic rejestracyjnych, na rok 2023.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00402810/01 z dnia 2022-10-20

2022-10-20 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Dostawy



2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00365696/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SR.272.d.34.2022.RG

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i złomowanie wycofanych z użytku
tablic rejestracyjnych”, na rok 2023.
2. Miejsce dostawy – Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, 82-100 Nowy Dwór Gdański ul. gen. Władysława
Sikorskiego 23.
3. Maksymalny termin dostawy tablic – nie dłużej niż 7 dni roboczych, liczony od dnia otrzymania przez Wykonawcę
zgłoszenia/zapotrzebowania drogą elektroniczną, określającego wielkość i asortyment tablic.
4. Skrócenie termin dostawy tablic stanowi jedno z punktowanych kryteriów oceny ofert.
5. Reklamowanie braków ilościowych oraz jakościowych odbywać się będzie drogą elektroniczną;
6. Na wykonane tablice zamawiający ustala minimalny termin rękojmi/rękojmi na 24 miesiące, licząc od dnia wydania tablic
ich użytkownikowi.
7. Przedłużenie terminu gwarancji/rękojmi na tablice stanowi jedno z punktowanych kryteriów oceny ofert.
8. Asortyment oraz szacunkowe ilości, w całym okresie obowiązywania umowy, wg wykazu:
1 2
Asortyment Sztuki
Tablice samochodowe zwyczajne 6000
Tablice samochodowe indywidualne 40
Tablice samochodowe zabytkowe 30
Tablice samochodowe tymczasowe 50
Tablice motocyklowe zwyczajne 200
Tablice motocyklowe zabytkowe 30
Tablice motorowerowe zwyczajne 200
Wtórniki wszystkich rodzajów tablic 200

4.5.3.) Główny kod CPV: 14720000-4 - Glin, nikiel, skand, tytan i wanad

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30195000-2 - Tablice

34928472-7 - Oznakowanie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 109485,00 PLN

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00402810/01 z dnia 2022-10-20

2022-10-20 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Dostawy



6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 118818,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 109485,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: "EUROTAB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5260018376

7.3.4) Miejscowość: Dołuje

7.3.5) Kod pocztowy: 72-002

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 109485,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
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