
Legnica: Wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych w okresie od 30.12.2009r. do 
29.12.2010r 
Numer ogłoszenia: 302568 - 2009; data zamieszczenia: 02.09.2009 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Prezydent Miasta Legnicy , pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica, woj. 
dolnośląskie, tel. 076 7212100, faks 076 7212115. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.legnica.um.gov.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie i dostawę tablic 
rejestracyjnych w okresie od 30.12.2009r. do 29.12.2010r. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest : Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych pojazdów wykonanych zgodnie 
ze wzorami zawartymi w załączniku nr 8 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 
lipca 2002r. w spawie rejestracji i oznaczania pojazdów ( Dz. U. z 2002r. Nr 133, poz. 1123 z 
późniejszymi zmianami) w okresie od 30.12.2009r. do 29.12.2010r. wg wykazu jak niŜej : 
Tablice samochodowe jednorzędowe - 14.500 sztuk Tablice samochodowe dwurzędowe - 200 
sztuk Tablice motorowerowe- 200 sztuk Tablice motocyklowe i do ciągników i kładów - 280 
sztuk Tablice zabytkowe - 4 sztuki Tablice do przyczep jednorzędowe - 250 sztuk Tablice do 
przyczep dwurzędowe - 250 sztuk Tablice indywidualne - 6 sztuk Wykonawca dostarczał 
będzie tablice na koszt własny do siedziby Zamawiającego partiami w ciągu 7 dni od daty 
zamówienia. W przypadku zmiany wzorów tablic rejestracyjnych wprowadzonych w drodze 
zmiany przepisów, o których mowa powyŜej, Wykonawca będzie wykonywał i dostarczał 
tablice wg nowych wzorów.. 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 27.52.00.00-6, 28.52.74.10-9. 

II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. 



II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 
29.12.2010. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI DOTYCZ ĄCE ZAMÓWIENIA   

Informacja na temat wadium: 10.000,- PLN 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU  

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, 
którzy spełniają następujące warunki: 1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 
24 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1)-3) ustawy Pzp. Ocena 
spełnienia warunku wg załącznika nr 1 Instrukcji dla Wykonawców - Rozdział 2 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Wykonawcy ubiegający się wspólnie o 
udzielenie zamówienia ww. warunek muszą spełnić kaŜdy z osobna. 2. Prowadzą 
działalność w zakresie dostaw będących przedmiotem zamówienia. Ocena warunku 
wg dokumentu - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o 
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. - Wykonawcy 
ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie. 
3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji podobnych zamówień tzn. 
jako Wykonawca wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
równieŜ wykonują, w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o 
udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie co najmniej 3 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością 
dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe 
dostawy te zostały wykonane naleŜycie. Ocena spełnienia warunku odbywać się 
będzie wg załącznika nr 2 Instrukcji dla Wykonawców - Rozdział 2 specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. - Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie 
zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie. 4. ZłoŜą oświadczenie i wykonają 
zamówienie siłami własnymi w 100 %. Ocena spełnienia warunku wg załącznika nr 1 
Instrukcji dla Wykonawców - Rozdział 2 specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. - Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. 
warunek mogą spełnić łącznie. 5. Wniosą wadium w wysokości 10.000 zł zgodnie z 
zapisami ustawy Pzp Ocena spełnienia warunku wg dokumentu potwierdzającego 
wpłacenie lub wniesienie wadium. - Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie 
zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie. 6. PrzedłoŜą zgodnie z art. 75 a 
ustawy Prawo o ruchu drogowym zezwolenie Wojewody lub Marszałka 
Województwa na produkcję tablic rejestracyjnych. Ocena warunku wg załączonego 
przez Wykonawcę dokumentu określonego w pkt. 14 ppkt. 14.11 Instrukcji dla 
Wykonawców - Rozdział 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. - 
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek muszą 
spełnić kaŜdy z osobna. 7. PrzedłoŜą aktualny certyfikat na zgodność tablic 
rejestracyjnych lub materiałów słuŜących do ich produkcji z warunkami technicznymi 



określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w 
spawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2002r. Nr 133 , poz. 1123 z 
późniejszymi zmianami). Ocena warunku wg załączonego przez Wykonawcę 
dokumentu określonego w pkt. 14 ppkt. 14.12 Instrukcji dla Wykonawców - Rozdział 
2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. - Wykonawcy ubiegający się 
wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek muszą spełnić kaŜdy z osobna..  

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: ad.1 Ocena 
spełnienia warunku wg załącznika nr 1 Instrukcji dla Wykonawców Rozdział 2 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Wykonawcy ubiegający się wspólnie o 
udzielenie zamówienia ww. warunek muszą spełnić kaŜdy z osobna. ad.2 Ocena 
warunku wg dokumentu - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne 
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, 
wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. - 
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą 
spełnić łącznie. ad. 3 Ocena spełnienia warunku odbywać się będzie wg załącznika nr 
2 Instrukcji dla Wykonawców Rozdział 2 specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz dokumentów potwierdzających, Ŝe dostawy te zostały wykonane 
naleŜycie. - Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. 
warunek mogą spełnić łącznie. 4. Ocena spełnienia warunku odbywać się będzie wg 
załącznika nr 1 Instrukcji dla Wykonawców - Rozdział 2 specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia - Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie 
zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie. 5. Ocena spełnienia warunku wg 
dokumentu potwierdzającego wpłacenie lub wniesienie wadium. - Wykonawcy 
ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie. 
6. Ocena warunku wg załączonego przez Wykonawcę dokumentu określonego w pkt. 
14 ppkt. 14.11 Instrukcji dla Wykonawców - Rozdział 2 specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. - Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie 
zamówienia ww. warunek muszą spełnić kaŜdy z osobna. 7. Ocena warunku wg 
załączonego przez Wykonawcę dokumentu określonego w pkt. 14 ppkt. 14.12 
Instrukcji dla Wykonawców - Rozdział 2 specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. - Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. 
warunek muszą spełnić kaŜdy z osobna.. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena. 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie. 

 



IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.legnica.eu. 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Urząd 
Miasta Legnica, Plac Słowiański 7, pokój nr 22 - Referat zamówień publicznych.. 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  14.09.2009 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Legnica, Plac Słowiański 8, pokój nr 
208.. 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 

 


