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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych (w tym wtórników), zgodnie z przepisami rozdziału
6  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2022  r.  w  sprawie  rejestracji  i
oznaczania  pojazdów,  wymagań  dla  tablic  rejestracyjnych  oraz  wzorów  innych  dokumentów
związanych z rejestracją pojazdów (Dz. U. z 2022 r. poz.  1847) i  rozdziałem 2 rozporządzenia
Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  maja  2012  r.  w  sprawie
warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz. U.
z 2022 poz. 1885) w przewidywanych podanych niżej ilościach:

1) Tablice rejestracyjne powinny być wykonane i dostarczone do siedziby Zamawiającego 
sukcesywnie w następujących maksymalnych terminach:

a) duże partie tablic (500 kpl. i więcej) – do 7 dni od złożenia zamówienia,
b) mniejsze partie tablic (do 100 szt./kpl.) - do 3 dni od złożenia zamówienia,
c)  wtórniki  tablic  rejestracyjnych  –   zgodnie  z  ofertą  Wykonawcy  (termin  dostawy  
wtórników stanowi kryterium oceny ofert).

2) Zamawiający składa zamówienia za pomocą aplikacji komputerowej.

3)  Odbiór  (celem  złomowania)  przechowywanych  w  siedzibie  Zmawiającego  tablic
wycofanych z obiegu powinien odbywać się co najmniej 1 raz w kwartale.

4) Tablice rejestracyjne powinny być objęte co najmniej 24-miesięczną gwarancją od dnia
ich wydania właścicielowi pojazdu. Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert.

2. Użyczenie i instalacja oprogramowania umożliwiającego elektroniczne składanie zamówień na
tablice  rejestracyjne.  Zamawiający  wymaga,  aby  oprogramowanie  posiadało  co  najmniej
następujące cechy:

1)  sprawdzanie  zgodności  wprowadzonych  numerów  z  właściwym  rozporządzeniem

Rodzaj tablic Jednostka Ilość

Zwyczajne

Jednorzędowe 3500
Jednorzędowe zmniejszone 30

Dwurzędowe Szt. 10
Mieszane 50

Zielone 30
Zielone zmniejszone 5

Indywidualne
Jednorzędowe 30

Zielone 5
Zabytkowe Jednorzędowe 10

Tymczasowe Jednorzędowe 10
Zwyczajne Szt. 350

Zwyczajne zielone Szt. 5
Indywidualne Szt. 5
Zwyczajne Szt. 10

Zwyczajne zielone Szt. 5

Kpl
Kpl

Kpl
Kpl
Kpl
Kpl
Kpl
Kpl
Kpl



Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2022  r.  w  sprawie  rejestracji  i  oznaczania  
pojazdów,  wymagań  dla  tablic  rejestracyjnych  oraz  wzorów  innych  dokumentów
związanych z rejestracją pojazdów (Dz. U. z 2022 r. poz.  1847) już na etapie tworzenia
zamówienia i blokowanie możliwości wpisania niepoprawnych numerów ze szczególnym
uwzględnieniem:

a)  zgodności  długości  wprowadzonego  numeru  oraz  położenia  liter  i  cyfr  dla
poszczególnych typów i odmian,
b) blokowania, dla określonych typów tablic, niedozwolonych liter,
c) wykluczania, dla określonych typów tablic niedopuszczalnych sekwencji cyfr,

2)  automatyczne  tworzenie  zamówień  na  wszystkie  rodzaje  tablic,  również  na  wtórniki
(prosty,  intuicyjny  formularz  zamówień)  z  możliwością  wysyłania  ich  w  formie
elektronicznej, w pliku xml,
3)  automatyczne  generowanie  zakresów  zamawianych  tablic  po  podaniu  numeru  
początkowego  oraz  liczby  zamawianych  tablic  uwzględniające  niedozwolone
i wykorzystane wcześniej numery,
4) elektroniczna akceptacja zamówienia z weryfikacją terminu realizacji,
5) ewidencja zamówień,
6)  weryfikacja wartościowa i ilościowa stanu realizacji umowy,
7) baza danych umożliwiająca przechowywanie powyżej 1 GB danych,
8)  dedykowane  bezpłatne  narzędzie  dla  administratora  pozwalające  zarządzać  prawami
dostępu i  automatyzować wykonywanie kopii  bezpieczeństwa oraz przywrócenia danych
z wykonanej wcześniej kopii,
9) praca na oprogramowaniu w trybie off-line (baza danych znajduje się u Zamawiającego)

3. Program powinien być dostarczony przed podpisaniem umowy celem weryfikacji i akceptacji
przez Zamawiającego na nośniku (np. płyta CD).
4. Program powinien pozwalać na instalację na wielu stanowiskach.
5. Koszt licencji jak i ewentualnego serwisu ponosi Wykonawca.
6. Wykonawca zapewni przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie 
prawidłowej obsługi oprogramowania.


