
P o w i a t   L e g n i c k i  
 

 
I N F O R M A C J A  

o wyborze oferty w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.:  

Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych pojazdów  
oraz odbiór i złomowanie wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych  

w okresie od 02.05.2022 r. do 30.04.2024 r. 
 

RZ.272.1.4.2022 

  
 
 
 Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), informuje się, że:  

 
 

1. W postępowaniu niniejszym jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy UTAL sp. z o. o., 

Gruszczyn, ul. Katarzyńska 9; 62-006 Kobylnica, z ceną ofertową 293 631,75 zł. 

 

2. Uzasadnienie: W niniejszym postępowaniu złożone zostały trzy oferty. Kryterium oceny 

stanowiły najniższa cena (60%), termin dostawy jednej partii tablic rejestracyjnych (20%), 

termin dostawy tablic indywidualnych, zabytkowych, dodatkowych, wtórników tablic 

rejestracyjnych (10%), okres gwarancji na przedmiot zamówienia (10%). Wybrana oferta 

uzyskała najwyższą liczbę punktów, spełnia wymagania wymienione w SWZ oraz jest 

zgodna z ustawą Pzp, w związku z czym została zaakceptowana przez zamawiającego. 

 

3. Zestawienie złożonych w niniejszym postępowaniu ofert wraz z punktacją przedstawia się 

następująco: 

 

1) UTAL sp. z o. o., Gruszczyn, ul. Katarzyńska 9; 62-006 Kobylnica 

cena: 293 631,75 zł – 60 pkt, 

termin dostawy jednej partii tablic rejestracyjnych: do 7 dni roboczych – 20 pkt, 

termin dostawy tablic indywidualnych, zabytkowych, dodatkowych, wtórników tablic 

rejestracyjnych: do 2 dni roboczych – 10 pkt, 

okres gwarancji na przedmiot zamówienia: 36 miesięcy – 5 pkt; 

razem 95,00 pkt; 

 

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

cena: 301 763,28 zł – 58,38 pkt, 

termin dostawy jednej partii tablic rejestracyjnych: do 14 dni roboczych – 0 pkt, 

termin dostawy tablic indywidualnych, zabytkowych, dodatkowych, wtórników tablic 

rejestracyjnych: do 3 dni roboczych – 5 pkt, 

okres gwarancji na przedmiot zamówienia: 36 miesięcy – 5 pkt; 

razem 68,38 pkt; 

 

3) TABLA Sp. z o. o., ul. Diamentowa 7b, 20-447 Lublin, NIP: 9462192642 

cena: 341 632,50 zł – 51,54 pkt, 

termin dostawy jednej partii tablic rejestracyjnych: do 14 dni roboczych – 0 pkt, 

termin dostawy tablic indywidualnych, zabytkowych, dodatkowych, wtórników tablic 



rejestracyjnych: do 4 dni roboczych – 0 pkt, 

okres gwarancji na przedmiot zamówienia: 24 miesiące – 0 pkt, 

razem 51,54 pkt. 

 
 
 
 
        Zatwierdził kierownik zamawiającego: 
 
                 Krzysztof Sowiński 
 

Członek Zarządu Powiatu 
 
 

 
 
Legnica, 19.04.2022 r. 


