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ZAPROSZENIE DO

SKŁADANIA

OFERT

Powiat Gołdapski zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018r. poz. 1986) pn.: ,,Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych
dla Starostwa Powiatowego w Gołdapi".

I. Nazwa i adres

zamawiającego:

Starostwo Powiatowe w Gołdapi
ul. Krótka 1
19-500 Gołdap
Tel/fax. 87 615 44 44
adres internetowy: www.powiatgoldap.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych
na potrzeby Starostwa Powiatowego w Gołdapi w ilościach i na warunkach określonych
poruzeJ.
1. Tablice rejestracyjne winny spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji
i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017r. poz. 2355
ze zm.) a także rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 maja 2012r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic
rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1751).
2. Tablice rejestracyjne muszą być wykonywane zgodnie z normami lub specyfikacjami
technicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodności (Dz. U. z 2017r., poz. 1226 z późn. zm.),potwierdzonymi certyfikatami
dotyczącymi zgodności tablic rejestraqinych lub materiałów służących do ich produkcji
z warunkami technicznymi.
3. Rodzaj i ilość tablic rejestracyjnych przewidywana do zamówienia:

Przewidywana

L.p.

1.
2.
3.

Rodzaj tablic
Tablice samochodowe jednorzędowe i dwurzędowe
(w tym zwyczajne, indywidualne, zabytkowe, tymczasowe)
Tablice motocyklowe (w tym zwyczajne indywidualne,
zabytkowe, tymczasowe)
Tablice motorowerowe (w tym zwyczajne, tymczasowe)
19-500 Gołdap. ul. Krótka 1
www.powiatgoldap.pl

j.m.

ilość

zamawianych
tablic

szt.

3 500

szt.

150

szt.

100
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Ilość i rodzaj tablic rejestracyjnych, wskazane powyżej, są ilościami orientacyjnymi, stąd
wybranemu Oferentowi nie przysługuje roszczenie o realizację dostaw w wielkościach
podanych powyżej tabeli. Dostawy tablic rejestracyjnych realizowane w trakcie
obowiązywania umowy mogą różnic się ilościowo i co do rodzaju - w zależności od
bieżących potrzeb zamawiającego. Tym samym zamawiający zastrzega sobie prawo do
zmian ilości i rodzajów tablic rejestracyjnych, w stosunku do tych prognozowanych.
5. Zamawiający, w ramach zawartej umowy, będzie uprawniony do zamawiania wtórników
tablic rejestracyjnych, według cen jednostkowych zaoferowanych przez Oferenta dla
nowych tablic rejestracyjnych.
6. Zamówienie tablic rejestracyjnych, odbywać się będzie sukcesywnie na podstawie
zamówienia złożonego pisemnie, za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną,
realizowane będzie według zasad:
- w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia na nowe tablice rejestracyjne,
- w terminie 4 dni od dnia złożenia zamówienia na wtórniki tablic rejestracyjnych.
7. Dostarczane tablice rejestracyjne winny być trwale opakowane, wymagane jest stosowanie
folii zabezpieczających poszczególne komplety tablic przed uszkodzeniem.
8. W przypadku realizacji poszczególnych partii zamówień, Wykonawca przed
wyprodukowaniem sprawdzi, czy dana partia tablic ze znakami uwidocznionymi w
zamówieniu nie została już w przeszłości wyprodukowana.
9. Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego dostosowania wykonywanych tablic
rejestracyjnych do nowych wzorów i wymagań w przypadku ukazania się nowych
przepisów prawnych i regulacji dotyczących przedmiotu niniejszego zamówienia,
1O. Wykonawca w ramach umowy, co najmniej raz na kwartał, zobowiązany będzie do odbioru
tablic rejestracyjnych zniszczonych i wycofanych z użytku na podstawie protokołu/wykazu
sporządzonego przez Zamawiającego a także do złomowania tych tablic w sposób
gwarantujący niemożność ich powtórnego użycia.
11. Dostawa gotowych tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego w Gołdapi, a także
odbiór tablic wycofanych z użytku, ich złomowanie lub utylizacja odbywać się będzie na
koszt Oferenta.
12. Okres gwarancji na dostarczone tablice będzie wynosił 36 miesięcy od dnia ich
dostarczenia.

4.

III. Termin realizacji zamówienia: od
lub do wyczerpania przedmiotu zamówienia.

dnia podpisania umowy do

31.12.2019r.

IV. Warunki płatności:

Rozliczenia odbywać się będą po dostawie zamówionych tablic rejestracyjnych, na podstawie
faktur, wystawionych przez Wykonawcę, w terminie 30 dni licząc od daty doręczenia
prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury.

V. Kryteria wyboru ofert: Cena -100%
Oferta z najniższą ceną, niepodlegająca odrzuceniu zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
Cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia.
19-500 Gołdap. ul. Krótka 1
www.powiatgoldap.pl
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VI. Sposób przygotowania oferty:
1. Formularz ofertowy -

załącznik

nr 1.
2. Wykaz dostaw (co najmniej dwie) wykonanych (wykonywanych) w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, polegających na wykonaniu i dostawie tablic rejestracyjnych
o wartości 100.000 zł brutto i dwie referencje od odbiorców ujętych w wykazie - załącznik
nr 2.
3. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub osobę upoważnioną
do występowania w imieniu Oferenta kserokopię zaświadczenia o wpisie do rejestru
przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne prowadzonego przez marszałka
województwa właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 75ac
ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018r.
poz. 1990 ze zm.).

VII. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć

w Biurze Obsługi Mieszkańców Starostwa Powiatowego, ul. Krótka 1,
19-500 Gołdap lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego do dnia 10 grudnia
2018r. godzina 14:00 z dopiskiem: ,,Oferta na wykonanie i sukcesywną dostawę tablic
rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Gołdapi".

VIII. Dodatkowe informacje
1.

2.
3.

4.
5.
6.

dotyczące

niniejszego postępowania:

Postępowanie

jest ważne, jeżeli wpłynie co najmniej jedna poprawna oferta.
Po wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej Zamawiający zawiadomi wszystkich
Wykonawców, którzy przystąpili do postępowania o dokonanym wyborze.
Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli żaden Wykonawca nie złoży oferty lub gdy
wystąpiły okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania lub jego rozstrzygnięcia
zakończone wyborem oferty nie leży w interesie Zamawiającego.
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w wyznaczonym przez siebie terminie
po przekazaniu Wykonawcom zawiadomienia o wyborze oferty.
Jeżeli wybrany Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać
następnego Wykonawcę, którego oferta jest najkorzystniejsza spośród pozostałych
Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami:
Marta Wiszniewska, tel. 87 615 44 09, email: naczelnikkt@powiatgoldap.pl

(Data i podpis Kier
Spis

załączników:

Załącznik

nr 1 - formularz ofertowy,
Załącznik nr 2 - wykaz umów
Załącznik nr 3 - wzór umowy.
19-500 Gołdap. ul. Krótka 1
www.powiatgoldap.pl
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Załącznik

nr 1
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FORMULARZ OFERTOWY
na „Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych
dla Starostwa Powiatowego w Gołdapi".

Nazwa i adres

składającego ofertę:

NIP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ REGON _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Tel/Fax

e-mail _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Oferuję

wykonanie
Cena netto:

całości

przedmiotu zamówienia za:
zł

Słownie:-------------------------- złotych
Cena brutto:
Słownie: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ złotych

Oferowana kwota netto i brutto za wykonanie zamówienia wyliczone
jednostkowych zawartych w poniższej tabeli:

zostało

Szacunkowa
L.p.

1.

Rodzaj tablic

j.m.

Tablice samochodowe jednorzędowe
i dwurzędowe (w tym zwyczajne,
indywidualne, zabytkowe, tymczasowe)

Tablice motocyklowe (w tym zwyczajne
indywidualne, zabytkowe, tymczasowe)
Tablice motorowerowe (w tym zwyczajne,
3.
tymczasowe)
Ponadto oświadczam/y że:

2.

zobowiązuje/ emy

się

ilość

zamawianych
tablic

szt.

3 500

szt.

150

szt.

100

na podstawie cen

Cena
jednostkowa
netto
brutto

zrealizować

przedmiot zamówienia zgodnie z wymagaruarru
określonymi w zapytaniu ofertowym oraz zgodnie ze złożoną ofertą,

zobowiązuję się

w przypadku wyboru oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej
zawartych w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
posiadam/y uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi
.
.
.
przep1sarru prawnyrru,
uważam/y się

terminu do

za związany/ eh rurueJszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu
ofert.

składania

________ , dn. _____ r.
podpis i piecz.ątka imimna Wykono111ry

19-500 Gołdap, ul. Krółlu11
www.powiatgoldap.pl
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Załącznik

nr 2

WYKAZ DOSTAW

Lp.

Wartość

Przedmiot
zamówienia

Data wykonania

Odbiorca

1.

2.

_ _ _ _ _ _ _ , dn. _ _ _ _ r.
podpis i pieczątka imienna Wykonawcy

19-500 Gołdap . ul. Krótka 1
www.powimgoldap.pl

tel. +48 8'16154444. fax +48 8'161544 45
e-mail: starostwo.goldapskie@post.pl
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Załącznik

nr 3

UMOWA ........................ .
zawarta w dniu ____________ pomiędzy:

Powiatem Gołdapskim z siedzibą w Gołdapi, przy ul. Krótkiej 1 reprezentowanym przez
Zarząd Powiatu w Gołdapi w osobach:
1.. . ......................... ..... - Starosta Gołdapski,
2. . ........................ ....... - Wicestarosta Gołdapski
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - . .... .. ........................ . . .. .
zwanym w treści umowy Zamawiającym
a

reprezentowanym przez .. ................... . ............... . .. .. .......... .. ......... . ...... . ... .. ...... .
NIP . ............ .. ........................... .. .. . . REGON .... .. ...................................... .
zwanym w treści umowy Wykonawcą
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia przeprowadzonego z wyłączeniem obowiązku zastosowania przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018r. poz. 1986),
została zawarta umowa o następującej treści:

§1
Przedmiotem umowy jest wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa
Powiatowego w Gołdapi oraz odbiór i złomowanie zużytych tablic rejestracyjnych.

§2
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy sukcesywnie, partiami, na własny
koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Gołdapi, ul. Krótka 1,
19-500 Gołdap, Wydział Komunikacji i Transportu, w terminie 7 dni od dnia złożenia
zamówienia na nowe tablice rejestracyjne oraz wtórników tablic rejestracyjnych w terminie
4 dni od dnia złożenia zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania tablice rejestracyjnych zgodnie z wymogami
określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia
2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych
(Dz. U. z 2017r. poz. 2355 ze zm.) oraz zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu
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 2018 r. poz. 1751).
3. Zamówienie na dostawę tablic rejestracyjnych Wykonawca realizował będzie partiami
w terminach, ilościach i rodzajach zależnych od bieżących potrzeb Zamawiającego,
na podstawie jego zamówienia składanego w formie pisemnej, elektronicznej lub faksem.
4. W przypadku realizacji poszczególnych partii zamowien, Wykonawca przed
wyprodukowaniem sprawdzi, czy dana partia tablic ze znakami uwidocznionymi
w zamówieniu nie została już w przeszłości wyprodukowana.

19-500 Gołdap. ul. Krótka 1
www.powiatgoldap.pl
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5. Wykonawca jest zobowiązany do odpowiedniego opakowania. i zabezpieczenia. tablic
rejestracyjnych od miejsca załadunku do miejsca przeznaczenia. a także rozładunku i
wniesienia dostarczonych tablic, w miejsce wyznaczone przez upoważnionych pracowników
zamawiającego. Dostarczane tablice rejestracyjne winny być trwale opakowane, wymagane
jest stosowanie folii zabezpieczających poszczególne komplety tablic przed uszkodzeniem.
6. Wykonawca w ramach umowy zobowiązany będzie, co najmniej raz na kwartał, do odbioru
tablic rejestracyjnych zniszczonych i wycofanych z użytku na podstawie protokołu/wykazu
sporządzonego przez Zamawiającego a także do złomowania tych tablic w sposób
gwarantujący niemożność ich powtórnego użycia. Odbiór będzie się odbywał w dniu
dostawy nowej partii tablic, lub na pisemną prośbę Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
7. Wykonawca ponosi we własnym zakresie wszystkie koszty i wydatki związane
z wykonaniem Umowy.

§3
Przedmiot umowy będzie realizowany w okresie od dnia podpisania. umowy do 31.12.2019r.
lub po całkowitym wykonaniu wartości umowy, o ile to nastąpi szybciej.

Wartość

umowy określona została
- - - - -- - --~), zgodnie ze
rejestracyjnych i cen jednostkowych:

1.

§4
do kwoty
złożoną ofertą

brutto (słownie:
i ze szczegółowym wykazem tablic

Szacunkowa

Lp.

Rodzaj tablic

j.m.

ilość

zamawianych
tablic

Cena
Cena
jednostkowa jednostkowa
netto
brutto

Tablice samochodowe
jednorzędowe

1.

2.

3.

i dwurzędowe (w tym
zwyczajne, indywidualne,
zabytkowe, tymczasowe)
Tablice motocyklowe (w
tym zwyczajne
indywidualne, zabytkowe,
tymczasowe)
Tablice motorowerowe
(w tym zwyczajne,
tymczasowe)

szt.

3500

szt.

150

szt.

100

Zamawiający i Wykonawca dopuszczają · możliwość zrmany ilości w poszczególnych
pozycjach, przy założeniu, że całkowita wartość zamówienia nie zmieni się.
3. Oferowane ceny jednostkowe są wartościami ostatecznymi i nie podlegają jakimkolwiek
zmianom i regulacjom w czasie realizacji zamówienia..
4. W przypadku, kiedy w ostatnim dniu obowiązywania umowy środki finansowe przewidziane
na realizację umowy nie zostaną wykorzystane w pełnej kwocie, Wykonawcy nie przysługuje

2.

19-500 Gołdap. ul. Krótka 1
www.powiatgoldap.pl
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roszczenie o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy środkami zaplanowanymi na
umowy, a faktycznie wydatkowanymi na zrealizowanie dostaw.

realizację

§5
za przedmiot umowy cenę brutto w wysokości
wynikającej z ilości oraz rodzaju zamówionych tablic w oparciu o ceny jednostkowe zawarte
w ofercie Wykonawcy a określone w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Rozliczenia pomiędzy stronami odbywać się będą częściami, za faktycznie odebraną ilość
tablic rejestracyjnych, na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę.
3. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 30
dni licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury V AT.
4. Dane Urzędu do wystawienia faktury V AT:
Nabywca: Powiat Gołdapski, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap, NIP 8471516948
Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Gołdapi, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap.

1.

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić

§6
1. Wykonawca na dostarczone tablice rejestracyjne udziela gwarancji jakości na okres 36
miesięcy, liczony od daty otrzymania każdej partii dostawy.
2. Strony ustalają, iż okres rękojmi kończy się wraz z upływem okresu gwarancji.
3. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji i rękojmi wad w przedmiocie umowy,
Wykonawca zobowiązuje się do wymiany na przedmiot pozbawiony wad.
4. Termin wymiany na przedmiot pozbawiony wady strony ustalają na 7 dni, licząc od daty
powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie. Wymiana tablic rejestracyjnych
w okresie gwarancji następuje w całości na koszt Wykonawcy.
5. Każda wymiana gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania
wymiany.
§7
1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo
do dochodzenia kar umownych:
a) w przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto danej partii
zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu ustalonego
zgodnie z umową,
b) z tytułu nie usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wyniesie 1%
wartości brutto danej partii zamówionej dostawy,
c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego
w wysokości 1O % wartości przedmiotu umowy brutto.

przypadku, gdy szkoda spowodowana nie wykonaniem obowiązku wynikającego
z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym Strona może,
niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu
Cywilnego.

2. W

3. Wykonawca wyraża

zgodę

na potrącenie kar umownych z należnego wynagrodzenia.
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§8
1.

Zamawiający

zastrzega sobie prawo
w przypadku :

rozwiązarua

umowy ze skutkiem natychmiastowym

skreślenia

Wykonawcy z rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne,
o którym mowa w art. 75a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu
drogowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.),
utraty przez Wykonawcę certyfikatu zgodności tablic rejestracyjnych lub materiałów
służących do ich produkcji z warunkami technicznymi, o którym mowa w art. 75a ust. 2
pkt 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca
należnego z tytułu wykonania części umowy.

może żądać wyłącznie

wynagrodzenia

§9
Do realizacji zapisów niniejszej umowy strony wyznaczają następujące osoby:
1. Po stronie Wykonawcy:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,tel. _ _ _ _ _ _ __
2. Po stronie

Zamawiającego:

Marta Wiszniewska -Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu, tel. 87 615 44 09.
§ 10
do rozpoznarua sporów wynikłych na tle realizacji rurueJSZeJ Umowy jest
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
Właściwym

sąd

§ 11
sprawach rue uregulowanych ruruejszą Umową mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego a szczególnie Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
1. W

§ 12
Umowę rurueiszą sporządzono

w dwu

jednobrzmiących

egzemplarzach, po jednym egzemplarzu

dla każdej ze stron.
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