Powiat Tucholski
Tuchola, 19 listopada 2019 r.
KM. 272.1.2019.EW

ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający:
Powiat Tucholski z siedzibą przy ul. Pocztowej 7, 89-500 Tuchola zaprasza do złożenia
oferty w postępowaniu pn.:
„Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby
Starostwa Powiatowego w Tucholi”.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych na
potrzeby Referatu Komunikacji Starostwa Powiatowego w Tucholi w ilościach i na
warunkach określonych poniżej.
1) Tablice rejestracyjne muszą być wykonywane zgodnie z wzorami, wymiarami
i wymogami podanymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca
2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic
rejestracyjnych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2 355 z późn. zm.) zgodnie z posiadanym
przez Wykonawcę certyfikatem na zgodność tablic rejestracyjnych lub materiałów
służących do ich produkcji z warunkami technicznymi, o którym mowa w przepisach
art. 75 a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.).
2) Rodzaje i ilości tablic rejestracyjnych objętych zamówieniem:
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Wskazane ilości tablic rejestracyjnych mają charakter szacunkowy i ostateczna wielkość
zamówienia może ulec zmianie.
3) Zamówienia szczegółowe - tablice będą dostarczane Zamawiającemu sukcesywnie na
podstawie jego zapotrzebowania zawierającego nazwę i ilość towaru przesłanego
Wykonawcy drogą elektroniczną lub faksem.
4) Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie w terminie do 5 dni od daty
złożenia zamówienia. W przypadku zamówień interwencyjnych, złożonych drogą
elektroniczną, faksem lub telefonicznie termin realizacji zamówienia wynosi do 48
godzin od chwili złożenia zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany zaznaczyć, że
dane zamówienie ma charakter zamówienia interwencyjnego.
5) Dostawa nowych tablic oraz przekazanie tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku
i przeznaczonych do złomowania odbywać się będzie w formie protokolarnej.
6) Dostarczane tablice winny być opakowane w folię, w paczkach z czytelnym opisem
numeru serii i numerami kolejnymi.
7) Odbiór i fizyczne zniszczenie tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku
i przeznaczonych do złomowania odbywać się będzie w sposób zgodny
z obowiązującymi przepisami, w terminie 5 dni od daty powiadomienia o tym
Wykonawcę przez Zamawiającego.

8) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia dostarczanych tablic,
powstałe w czasie transportu.
9) Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego (w terminach określonych w
aktach prawnych) dostosowywania wykonywanych tablic rejestracyjnych do nowych
wzorów i wymagań w przypadku ukazania się nowych przepisów prawnych i regulacji
dotyczących przedmiotu niniejszego zamówienia.
10) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w zgodności
z przepisami oraz standardami określonymi w Załączniku nr 8 do Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania
pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2355
z późn. zm.).
11) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualne zaświadczenie o wpisie
do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne prowadzonego przez
marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, o którym
mowa w art. 75a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.). Wykonawca przed podpisaniem umowy
zobowiązany będzie do dostarczenia następujących dokumentów:
a) certyfikat na zgodność tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich
produkcji z warunkami technicznymi (art. 75 a ust. 2 pkt 2 ww. ustawy),
b) zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice
rejestracyjne (art. 75 a ust. 1 ww. ustawy).
3. Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie do 31.12.2020 r.
4. Termin złożenia oferty: do dnia 29.11.2019 r. do godz. 10:00. Oferty złożone po
terminie nie będą rozpatrywane.
5. Wzór oferty - Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego (formularz oferty).
6. Sposób przygotowania oferty i miejsce jej złożenia:
1) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim i złożyć na adres: Powiat
Tucholski, Punkt Obsługi Interesantów, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola
2) Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie
z opisem: Oferta w postępowaniu „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na
potrzeby Starostwa Powiatowego w Tucholi” i posiadającej oznaczenia: nazwę
i adres Wykonawcy oraz numer telefonu, aby można było ją odesłać w przypadku
złożenia po wyznaczonym terminie.
7. Kryterium oceny ofert: najniższa cena.
8. Warunki płatności - określone w projekcie umowy - Załącznik Nr 2 do zapytania
ofertowego.
…………………………………….
(data i podpis osoby upoważnionej)

