
ZAMAWIAJ ĄCY: 
Urząd Miasta  
PasaŜ Rudowskiego 10 
97-300 Piotrków Tryb.  
 

WYKONYWANIE I SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJ NYCH 
 
Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV 27520000-6 
 
OFERTY CZĘŚCIOWE 
Zamawiający nie  dopuszcza  moŜliwość składania ofert częściowych  
 
OFERTY WARIANTOWE 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
TRYB:   
Przetarg nieograniczony 
 
SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ:   
SIWZ do odbioru w Urzędzie Miasta, 97-300 Piotrków Tryb, PasaŜ Rudowskiego 10, pokój  
nr 317 cena: 20 zł płatne w kasie Urzędu Miasta lub za zaliczeniem pocztowym na wniosek 
Wykonawcy lub bezpłatnie ze strony internetowej www.piotrkow.pl .  
 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENA  
Od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r . 
Termin realizacji kaŜdej partii zamówienia nie przekroczy 3 dni roboczych, od daty 
zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego 
Realizacja zamówienia wtórników tablic rejestracyjnych będzie następować w ciągu 3 dni, od 
daty zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego  
 
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU:  
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:  
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają wymagania opisane w art. 22 
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: 
1. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tj.:  
• Zezwolenie  Marszałka Województwa  na produkcję tablic rejestracyjnych (zgodnie z art. 

75a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - Dz. U. z 2005r. Nr 108, 
poz. 908 ze zm.), a w przypadku przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność 
gospodarczą w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych przed dniem 01.01.2006 r. 
Zezwolenie Wojewody  na produkcję tablic rejestracyjnych.  

• Certyfikat na zgodno ść tablic rejestracyjnych lub materiałów słuŜących do ich produkcji 
zgodnie z warunkami technicznymi, określonymi w załączniku Nr 8 do rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów 
(Dz. U. Nr 133, poz. 1123 ze zm.). 

2. posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym  
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

3. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na postawie art. 24 ustawy prawo zamówień 

publicznych. 
5. zrealizowali w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej 3 zadania o zakresie i złoŜoności 

porównywalnej z przedmiotem niniejszego przetargu  
 
WADIUM 
Nie dotyczy niniejszego postępowania.  
 
KRYTERIA OCENY OFERT:  

• CENA – 100% 
 
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:  
Urząd Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., PasaŜ Rudowskiego 10 pok. nr 317  
do dnia 29.11.2006 r. do godz. 9.00  
Otwarcie ofert w dniu 29.11.2006 r. o godz. 10.00  pok. nr 317 



 
 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:  
30 dni  
 
PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z OFERENTAMI 
Osobami upowaŜnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: 
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Joanna Westrych tel. 044 732-18-20  
ul. Szkolna 28 pok.18, 
- w sprawach dotyczących procedury przetargowej: Joanna Zając tel. 044 732-77-97  
ul. PasaŜ Rudowskiego 10 pok. 317. 
 


