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Kędzierzyn-Koźle, 02.12.2020r. 

ZP.2600.115.2020 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  
 

Wydział Zamówień Publicznych i Administracji Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu zwraca się                          
z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie i dostawę w 2021r. tablic rejestracyjnych do Wydziału 
Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu zlokalizowanego w budynku przy Placu 
Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. 
 
 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 

 
a. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych w prognozowanej ilości: 

 

Lp. Nazwa artykułu Ilość sztuk 

1 Tablice  samochodowe zwyczajne, w tym:  

 a) odmiana jednorzędowa      9800 

 b) odmiana dwurzędowa        200 

2 
Tablice  samochodowe zwyczajne do oznaczania pojazdów 
elektrycznych lub napędzanych wodorem, w tym: 

 

 a) odmiana jednorzędowa      40 

 b) odmiana dwurzędowa        10 

3   Tablice samochodowe indywidualne, w tym:  

 a) odmiana jednorzędowa      30 

 b) odmiana dwurzędowa        10 

4 
Tablice samochodowe indywidualne do oznaczania pojazdów 
elektrycznych lub napędzanych wodorem, w tym: 

 

 a) odmiana jednorzędowa      2 

 b) odmiana dwurzędowa 2 

5 Tablice motocyklowe zwyczajne 400 

6 
Tablice motocyklowe zwyczajne do oznaczania pojazdów 
elektrycznych lub napędzanych wodorem 

20 

7 Tablice motocyklowe indywidualne 5 

8 
Tablice motocyklowe indywidualne do oznaczania pojazdów 
elektrycznych lub napędzanych wodorem 

1 

9 Tablice motorowerowe zwyczajne   200 

10 
Tablice motorowerowe zwyczajne  do oznaczania pojazdów 
elektrycznych 

20 

11 Tablice samochodowe zabytkowe, w tym:  

 a) odmiana jednorzędowa       30 

 b) odmiana dwurzędowa         5 

12 Tablice motocyklowe zabytkowe  5 

13 Tablice samochodowe tymczasowe, w tym:  

 a) odmiana jednorzędowa       200 

 b) odmiana dwurzędowa         20 

14 Tablice samochodowe tymczasowe badawcze, w tym:  

 a) odmiana jednorzędowa       2 

 b) odmiana dwurzędowa         2 

15 Tablice motocyklowe tymczasowe   50 

16 Tablice motocyklowe tymczasowe badawcze   1 

17 Tablice motorowerowe tymczasowe    50 
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18 Tablice motorowerowe tymczasowe badawcze    1 

19 Tablice samochodowe jednorzędowe zmniejszone 50 

20 
Tablice samochodowe jednorzędowe zmniejszone do oznaczania 
pojazdów elektrycznych lub napędzanych wodorem 

10 

21 Tablice tymczasowe jednorzędowe zmniejszone 10 

22 Tablice profesjonalne samochodowe  

 a) odmiana jednorzędowa       10 

 b) odmiana dwurzędowa         5 

23 Tablice profesjonalne motocyklowe 5 

24 Tablice profesjonalne motorowerowe 5 

 
b. Wykonane i dostarczone tablice rejestracyjne muszą być wykonane zgodnie z wymogami: 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 110 ze zm.) 
 Rozporządzenia 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.). 
 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 2 maja 2012r.  

w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (t.j. Dz. U.  
z 2020r., poz. 717). 

c. Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę wykonanych tablic rejestracyjnych na poniższych warunkach: 
 Wielkość dostawy – dostawa tablic w ilościach określonych każdorazowo wg potrzeb Zamawiającego. 
 Opakowanie – do 50 sztuk tablic w jednym opakowaniu kartonowym. 
 Transport – własny Wykonawcy tablic rejestracyjnych z dostawą pod wskazany adres Zamawiającego. 
 Odbiór z siedziby Zamawiającego i niszczenie wycofanych tablic rejestracyjnych na koszt Wykonawcy. 

d. Pozostałe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego 
zaproszenia. 

e. Okres gwarancji na wykonany i dostarczony przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy. 
  

II. Warunki udziału w postępowaniu i dokumenty jakie należy złożyć wraz z ofertą. 

a. Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez Wykonawcę kompetencji lub uprawnień do prowadzenia 
określonej działalności zawodowej – Wykonawca spełni niniejszy warunek jeżeli wykaże, że: 
 jest wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych i posiada ważny 

na czas realizacji przedmiotu zamówienia wpis do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne 
zgodnie z art. 75a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 
110 ze zm.). 

b. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz inne składane wraz z ofertą. 
1. Formularz ofertowy – Druk nr 1; 
2. Formularz cenowy – Druk nr 2; 
3. Ważny na czas realizacji przedmiotu zamówienia wpis do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice 

rejestracyjne zgodnie z art. 75a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 
roku, poz. 110 ze zm.). 

4. Certyfikat na zgodność tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji z warunkami technicznymi, 
ważny na czas realizacji przedmiotu zamówienia. 

5. Pełnomocnictwa złożone w oryginale lub poświadczonej notarialnie kopii do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli 
dotyczy. 

6. Wykonawca bez wezwania ze strony Zamawiającego (przez okres obowiązywania umowy) – pod rygorem 
odstąpienia Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy – najpóźniej do dnia upływu ważności certyfikatu, 
o którym mowa w ppkt. 4, przedłoży Zamawiającemu dokument (certyfikat) na kolejny okres ważności. 

 

 III. Opis sposobu obliczenia ceny. 

 
1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o formularz cenowy sporządzony na formularzu 

Zamawiającego stanowiącego Druk nr 2. 
2. Formularz cenowy, o którym mowa w pkt II należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej.  
3. Przy sporządzeniu oferty należy podać cenę wykonania zamówienia netto i brutto wraz ze stawką zastosowanego 

podatku VAT uwzględniającą wymagania wynikające z niniejszego zaproszenia do złożenia oferty. 
4. Całkowita cena wykonania zamówienia brutto przedmiotu zamówienia, którą Wykonawca poda w formularzu 

ofertowym będzie stanowić podstawę do porównania przez Zamawiającego w celu wyboru najkorzystniejszej 
oferty.  

5. Podana cena oferty musi obejmować wszystkie koszty z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych 
opłat i podatków, kosztów opakowania, dostawy oraz ewentualnych upustów i rabatów. 
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6. Do wykonania niniejszego zamówienia stosuje się stawkę VAT w wysokości: 23 % 
 
 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty. 

 
1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Ofertę sporządza się w języku polskim. 
3. Oferta winna zawierać dane teleadresowe Wykonawcy oraz zostać podpisana przez osoby upoważnione                                  

do reprezentowania Wykonawcy.  
4. W przypadku kiedy formularz oferty zostanie podpisany przez osobę, dla której umocowanie do podpisania 

oferty nie wynika z aktu rejestrowego Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do  wezwania 
Wykonawcy do złożenia w oryginale pełnomocnictwo Wykonawcy dla osoby podpisującej ofertę, podpisane 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku przedkładania kopii pełnomocnictw muszą być one 
potwierdzone (uwierzytelnione) notarialnie za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
notariusza. 

5. Oferta pod rygorem odrzucenia winna być sporządzona zgodnie z wymaganiami niniejszego zaproszenia, bez 
żadnych zastrzeżeń i uwarunkowań z uwzględnieniem zadawanych przez Wykonawców pytań i udzielonych przez 
Zamawiającego odpowiedzi. Wykonawca składający ofertę ponosi pełną odpowiedzialność za jej kompletność i 
zgodność z wymaganiami tegoż zapytania. W przypadku stosowania własnych druków muszą one zawierać 
wszystkie elementy i opisy zawarte w załączonych wzorach. 

6. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści 
muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę w przeciwnym wypadku nie będą 
uwzględnione. 

7. Wykonawca załączy do oferty: 
a. Formularz ofertowy – Druk nr 1  
b. Formularz cenowy – Druk nr 2 
c. Ważny na czas realizacji przedmiotu zamówienia wpis do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice 

rejestracyjne zgodnie z art. 75a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 
roku, poz. 110 ze zm.). 

d. Certyfikat na zgodność tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji z warunkami 
technicznymi, ważny na czas realizacji przedmiotu zamówienia. 

e. Kartę gwarancyjną sporządzoną przez Wykonawcę, która będzie stanowić załącznik do umowy. 
8. Dokumenty, o których mowa w pkt. 7 oferent składa w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność  

z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy (dotyczy każdej z form składania ofert określonych  
w pkt. VIII). 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców, którzy nie złożyli w określonym terminie 
wymaganych dokumentów lub złożone dokumenty zawierają błędy do ich złożenia w określonym terminie. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przed podpisaniem umowy od Wykonawcy przedstawienia 
oryginału dokumentów złożonych wraz z ofertą. 

11. Termin ważności oferty: 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert. 
12. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem Oferty. 
13. Zmiany lub wycofanie oferty. Skuteczność zmian lub wycofanie złożonej oferty: 

a. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej 
oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert. 

b. Zmiana złożonej oferty. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i 
według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.  

c. Wycofanie złożonej oferty. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia 
podpisanego przez przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad 
obowiązujących przy składaniu oferty. Do oświadczenia musi być dołączony dokument, z którego jasno 
wynika, kto jest uprawniony do reprezentowania firmy Wykonawcy, a tym samym do wycofania złożonej 
oferty. 

 

V. Kryteria oraz sposób oceny ofert. 

 

Nr Nazwa kryterium Waga 

1 Cena  1 

Punkty przyznawane za podane wyżej kryteria będą liczone według następujących wzorów: 

1 Kryterium – Cena 
 

Pc = (Cmin / Cp) x 100 x waga  
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gdzie: 
 

Pc       - liczba punktów za kryterium „Cena” 

Cmin - cena brutto najniższa spośród ofert,  

Cp    - cena brutto oferty rozpatrywanej, 

 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

- zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania, 
- nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 

2. Przy ocenie ofert brana będzie pod uwagę kwota brutto. 
3. Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku. 
4. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 100.  
5. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów w odniesieniu  

do podanych kryteriów. 
6. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą  cenę, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 
określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 
8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu  

o podane kryteria wyboru. 
 

VI. Zasady odrzucania ofert. 

 
1. Oferty niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia, warunkami niniejszego zaproszenia lub niezawierające pełnego 

zakresu przedmiotu zamówienia (wszystkich pozycji zgodnych z opisem) zostaną odrzucone jako niezgodne  
z warunkami zaproszenia. 

2. Zamawiający odrzuci oferty, które nie będą zawierały formularza oferty.  
3. Zamawiający odrzuci oferty, które zostały złożone z naruszeniem postanowień Kodeksu Cywilnego lub Kodeksu 

Spółek Handlowych albo innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących zasady reprezentacji 
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. 

4. Zamawiający odrzuci oferty, których złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

5. Zamawiający może odrzucić ofertę Wykonawcy, który prowadzi z Zamawiającym spór przed sądem lub arbitrażem 
w sprawie dotyczącej wykonania zobowiązań lub w stosunku do Wykonawcy orzeczono o odszkodowaniu na rzecz 
Zamawiającego. 

6. Jeżeli Wykonawca nie złożył dokumentów, oświadczeń o których mowa w niniejszym zapytaniu lub innych 
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania (poza formularzem oferty), a także jeżeli 
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego 
wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień  
w terminie przez siebie wskazanym. 

7. Brak uzupełnienia dokumentów przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie skutkował będzie odrzuceniem oferty 
Wykonawcy. 

8. Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego w przypadku odrzucenia oferty. 
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty z przyczyn formalnych w kolejnych postępowaniach tych 

Wykonawców, którzy złożą oświadczenia lub podadzą informacje niezgodne ze stanem faktycznym. 
10. Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania skutkować 

będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy z prowadzonego postępowania, niezależnie od innych skutków 
przewidzianych prawem. 

 
 

VII. Poprawianie omyłek. 

 
1. Zamawiający - powiadamiając o tym Wykonawcę - poprawi w ofercie Wykonawcy: 

a. oczywiste omyłki pisarskie, 
b. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,  
c. inne omyłki, polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym niepowodujące istotnych zmian  
w treści oferty. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wyrażenia pisemnej zgody na dokonanie takiego poprawienia oferty.  
3. Brak odpowiedzi ze strony Wykonawcy na dokonaną poprawkę w terminie 3 dni od doręczenia zawiadomienia przez 

Zamawiającego będzie traktowane jako niewyrażenie zgody na poprawienie omyłki i skutkować będzie odrzuceniem 
jego oferty. 
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VIII. Termin i sposób składania ofert. 

 
Oferty należy przesłać w terminie do 10.12.2020 roku w następujących formach : 
1. Skanów na adres poczty elektronicznej: zp@powiat.kedzierzyn-kozle.pl  
2. Pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu, Plac Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, 

Wydział Zamówień Publicznych i Administracji. 
 

IX. Dodatkowe informacje. 

 
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia  

w każdym czasie bez podania przyczyny, a Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego w takim przypadku 
żadne roszczenie. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji i/lub dogrywki  z Wykonawcą/Wykonawcami. 
3. O terminie negocjacji i/lub dogrywki Zamawiający powiadomi Wykonawcę/Wykonawców z odpowiednim 

wyprzedzeniem. 
4. Zamawiający w przypadku, o którym mowa w ust. 2 udzieli zamówienia wykonawcy, który przedstawił 

najkorzystniejsze warunki realizacji przedmiotu zamówienia podczas przeprowadzonych negocjacji/ i lub dogrywki.  
 

X. Przetwarzanie danych osobowych. 

 

 Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski  z siedzibą  47-220 Kędzierzyn-
Koźle Plac Wolności 13. Administrator jest to osoba lub podmiot, która decyduje co się będzie działo z Państwa 
danymi osobowymi. 

 Inspektorem Ochrony Danych jest Krzysztof KSIĘSKI, 47-220 Kędzierzyn-Koźle Plac Wolności 13, pokój nr 37.  
W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem Państwa danych, proszę nie wahać się 
skontaktować z nim pod adresem: k.ksieski@powiat.kedzierzyn-kozle.pl  tel. 774052777 lub osobiście po 
uprzednim potwierdzeniu wizyty telefonicznie . Inspektor czuwa nad bezpieczeństwem Państwa danych osobowych 
w urzędzie. 

 Państwa dane osobowe uzyskane przez Starostwo Powiatowe wykorzystujemy wyłącznie w celu w celu prowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa 
Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu w 2021r.” i podpisania stosownej umowy. Podstawą przetwarzania danych 
osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt b i c RODO. W przypadku danych dodatkowych (np. numer telefonu, adres mailowy) 
przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody art. 6 ust.1 pkt a) RODO, która może być w każdej chwili 
wycofana. 

 Państwa dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO.  

 Starostwo Powiatowe w ramach prowadzonego postępowania nie przekazuje Państwa danych osobowych do 
państwa trzeciego, czyli poza obszar Unii Europejskiej czy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  

 Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, lecz nie krócej 
niż okres wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych i okres ten wynosi 5 lat (w zależności od rodzaju podpisanej umowy). 

 Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 
 prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo uzyskania ich kopii art.15 ust.1 RODO 
 prawo do sprostowania danych (jeżeli Państwo uważają, że zebrane dane są nieprawidłowe) art.16 

RODO. 
 prawo do usunięcia danych art.17 RODO (w przypadku przetwarzania na podst.art.6 ust.1 pkt a RODO) 
 prawo do ograniczenia przetwarzania art.18 RODO 

 Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa  
jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.   

 Dane osobowe podane przez Państwa są dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia zawarcie umowy. 

 Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym 
profilowaniu. 
 

Osoba do kontaktu: Piotr Kmieć – 77/4052742; Maja Makowiecka-Sroka - 77/4052740;  
e-mail: zp@powiat.kedzierzyn-kozle.pl    
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