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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
o wartości zamówienia powyŜej 14 000 euro a poniŜej wartości ustalonej na podstawie art. 11 

ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2006r, Nr 164, poz. 1163.z późn. zm.). 

 
OGŁOSZENIE DOTYCZY: 
Zamówienia publicznego 
 
ZAMIESZCZENIE OBOWI ĄZAKOWE: 
Tak 
 
ZAMAWIAJ ĄCY: 
Urząd Miasta 
w Piotrkowie Trybunalskim 
PasaŜ Rudowskiego 10  
97-300 Piotrków Trybunalski  
 
 RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: 
Administracja samorządowa 
 
RODZAJ ZAMÓWIENIA: 
Dostawa 
 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych  

 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZGODNIE Z CPV: 
CPV 27520000-6  
 
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  
Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV 27520000-6 
L.P. Opis przedmiotu zamówienia Przewidywana 

Ilość 
1. Tablice zwyczajne:  
a/ Samochodowe jednorzędowe 10.600Szt. 
b/ Samochodowe dwurzędowe 300Szt. 

c/ Motocyklowe 180 Szt. 
d/ Motorowerowe 150 Szt. 
2. Tablice tymczasowe: 

 
 

a/ Samochodowe jednorzędowe 30 szt. 
b/ Motocyklowe 4 szt. 
c/ Motorowerowe 4 szt. 
3. Tymczasowe badawcze:  
a/ Samochodowe jednorzędowe 2 szt. 
b/ Samochodowe dwurzędowe 2 szt. 
4.  Tablice indywidualne: 

 
 

a/ Samochodowe jednorzędowe 10 szt. 

b/  Samochodowe dwurzędowe 2 szt. 
c/ Motocyklowe 2 szt. 
5. Tablice zabytkowe;  



a/ Samochodowe jednorzędowe 10 szt. 
b/ Samochodowe dwurzędowe 2 szt. 
c/  Motocyklowe 2 szt. 

 
Przewidywana ilość dostaw ogółem to  - 11.300 sztuk tablic rejestracyjnych 
dostarczanych własnym transportem do siedziby Zamawiającego.    
 
OFERTY CZĘŚCIOWE  
Zamawiający nie dopuszcza moŜliwość składania ofert częściowych  
 
OFERTY WARIANTOWE 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
TRYB UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:   
Przetarg nieograniczony 
 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENA:  
Od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. 
 
ADRES POD KTÓRYM MO śNA UZYSKAĆ SIWZ:   
Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia moŜna pobrać w następujący sposobów: 

� w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta, 97-300 Piotrków Tryb, PasaŜ 
Rudowskiego 10, pokój nr 317, cena: 20 zł płatne w kasie Urzędu Miasta 
�  za zaliczeniem pocztowym na wniosek Wykonawcy 
�  bezpłatnie ze strony internetowej www.piotrkow.pl 
 

ADRES STRONY INTERNETOWEJ POD KTÓRYM MO śNA UZYSKAĆ SIWZ:   
www.piotrkow.pl  
 
AUKCJA ELEKTRONICZNA: 
Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna 
 
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niŜej wymienione 
warunki udziału w postępowaniu: 
1)  Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień  
 
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawcy zobowiązani  
są przedłoŜyć następujące dokumenty: 
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie  

do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu  
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego 
oddziału ZUS lub KRUS potwierdzających odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega  
z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, 
lub zaświadczeń, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert. 

c) Zezwolenie Marszałka Województwa na produkcję tablic rejestracyjnych (zgodnie z 
art. 75 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - Dz. U. z 2005r.  
Nr 108, poz. 908 z późn. 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. 

 
2) Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W szczególności 
Wykonawca musi spełniać następujące warunki: 
a) wykonać w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania  

o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym 
okresie, co najmniej trzy dostawy odpowiadające rodzajem przedmiotowi niniejszego 
zamówienia tj.: co najmniej trzy dostawy tablic rejestracyjnych o wartości min 
200.000 zł kaŜda; 

 
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawcy zobowiązani  
są przedłoŜyć następujące dokumenty: 
a) wykaz wykonanych trzech dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem 

wszczęcia postępowania, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie.  
W celu potwierdzenia, iŜ zamówienia zostały wykonane naleŜycie naleŜy dołączyć 
referencje - wg załącznika nr 4; 

 
3) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

niniejszego zamówienia.  
a) posiadać rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub 
zdolność kredytową na kwotę 300.000 PLN.  
 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawcy zobowiązani  
są przedłoŜyć następujące dokumenty: 

a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których 
wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków 
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę 300.000 PLN, wystawionej 
nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

 
4) Nie podlega wykluczeniu z postępowania na postawie art. 24 ustawy Prawo 

zamówień publicznych 
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawcy zobowiązani  
są przedłoŜyć następujące dokumenty: 
a) Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 44  

w związku z art. 24 ust 1 oraz ust. 2 ustawy Pzp. - wg załącznik nr 3; 
Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: 
• przy dokonaniu oceny spełnianiu warunków Zamawiający będzie się kierował regułą: 

„spełnia albo nie spełnia”, 
• niespełnienie chociaŜby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy  

z postępowania; ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzucona. 
Ocena spełniania powyŜszych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń  
lub dokumentów zawartych w ofercie. 
 
INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU:  
1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŜ 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
W przypadku składania ofert przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia, wymagany dokument musi być złoŜony przez kaŜdego z nich.  

2. w przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie  



o udzielenie zamówienia i ustanowieniu pełnomocnika do ich reprezentowania musi być 
załączone pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii. 

3. Zezwolenie Marszałka Województwa na produkcję tablic rejestracyjnych (zgodnie z art. 
75 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - Dz. U. z 2005r.  
Nr 108, poz. 908 z późn. 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. 

4. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego 
oddziału ZUS lub KRUS potwierdzających odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega  
z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 
zaświadczeń, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie  
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu – wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert 
W przypadku składania ofert przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia, wymagany dokument musi być złoŜony przez kaŜdego z nich. 

5. wykaz wykonanych trzech usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia 
postępowania, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.  
W celu potwierdzenia, iŜ zamówienia zostały wykonane naleŜycie naleŜy dołączyć 
referencje lub protokoły zdawczo - odbiorcze - wg załącznika nr 4; 
W przypadku składania oferty przez wykonawców, ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia, wymagany wykaz moŜe być złoŜony wspólnie lub oddzielnie przez 
wykonawców. 

6. oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 44  
w związku z art. 24 ust 1 oraz ust. 2 ustawy Pzp. - wg załącznika nr 3;  
W przypadku składania ofert przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia, wymagany dokument musi być złoŜony przez kaŜdego z nich. 

7. jeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1 i 4 - składa 
dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzająco odpowiednio, Ŝe; 

a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b)  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne  

i zdrowotne albo, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organy, 

c)  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 
8. jeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7 zastępuje się  
je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania.  

9. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których 
wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków 
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę 300.000 PLN, wystawionej 
nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

 
WADIUM 
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie Ŝąda wniesienia wadium. 
 
KRYTERIA OCENY OFERT:  
CENA – 100% - najniŜsza cena  
 



ODWOŁANIE: 
Nie przysługuje odwołanie 
 
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:  
Urząd Miasta 
PasaŜ Rudowskiego 10 pok. nr 317  
97-300 Piotrków Tryb. 
 
TERMIN SKŁADANIA OFERT:  
Termin składania ofert do dnia 06.12.2007 r. do godz. 9.00  
 
TERMIN OTWARCIA OFERT:  
Otwarcie ofert w dniu 06.12.2007 r. o godz. 10.00  
Urząd Miasta 
Referat Zamówień Publicznych 
pok. nr 317 
PasaŜ Rudowskiego 10 
97-300 Piotrków Tryb. 
 
TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą:  
30 dni od ostatecznego terminu składania ofert 
 
PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI: 
Osobami upowaŜnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: 
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Joanna Westrych tel. 044 732-18-20 
ul. Szkolna 30/38 
- w sprawach dotyczących procedury przetargowej: Joanna Zając tel. 044 732-77-97  
ul. PasaŜ Rudowskiego 10 pok. 317. 
 
OGŁOSZENIE UMIESZCZONO NA PORTALU URZ ĘDU ZAMÓWIE Ń 
PUBLICZNYCH:  
Ogłoszenie zostało wysłane do Biuletynu Zamówień Publicznych z numerem: 234678-
2007 
Ogłoszenie przesłane w dniu 2007-11-28 
 
 

 
 


