
 

                        
Informacja o wyniku 

 

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

ZP.272.00070.2022   25.10.2022 r. 

l.dz.: ZP.ZD-00658/22  

Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na sukcesywną 

dostawę, wyprodukowanych przez Wykonawcę, tablic rejestracyjnych z blachy aluminiowej. 

 

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

publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) zawiadamiam, iż w przedmiotowym postępowaniu, 

do którego złożono dwie oferty: 

− Wybrano ofertę UTAL Sp. z o.o., Gruszczyn, ul. Katarzyńska 9, 62 – 006 Kobylnica, w której na potrzeby 

porównania i oceny ofert zaproponowano kwotę 990.267,50 zł brutto. 

Oferta ta jest najkorzystniejszą złożoną do prowadzonego postępowania i otrzymała 100,00 punktów 

w oparciu o przyjęte w SWZ kryteria oceny, tj.:  

• cena 60% – 60 punktów,  

• termin dostawy tablic rejestracyjnych od daty złożenia przez Zamawiającego zamówienia 

e–mailem – 29%  – 29 punktów, 

• termin dostawy wtórników tablic rejestracyjnych od daty złożenia przez Zamawiającego zamówienia 

e–mailem – 8%  – 8 punktów, 

• realizacja zamówienia przy użyciu pojazdów samochodowych elektrycznych lub napędzanych gazem 

ziemnym w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy Prawo o ruchu drogowym – 3% – 3 punkty. 

− Druga oferta, złożona przez EUROTAB Sp. z o.o., Skarbimierzyce 18, 72 – 002 Dołuje, otrzymała 85,12 

punktów w oparciu o przyjęte w SWZ kryteria oceny, tj.: 

• cena 60% – 56,59 punktów,  

• termin dostawy tablic rejestracyjnych od daty złożenia przez Zamawiającego zamówienia 

e–mailem – 29%  – 23,20 punktów, 

• termin dostawy wtórników tablic rejestracyjnych od daty złożenia przez Zamawiającego zamówienia 

e–mailem – 8%  – 5,33 punktów, 

• realizacja zamówienia przy użyciu pojazdów samochodowych elektrycznych lub napędzanych gazem 

ziemnym w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy Prawo o ruchu drogowym – 3% – 0 punktów. 

Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą wyznaczone zostało na dzień 03.11.2022 r., zgodnie z art. 308 

ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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